Logistik Guide – Copenhagen Skills 2018
Indrykning

23-10-2018 08.00 - 19.00
24-10-2018 07.00 - 10.00

Udrykning

26-10-2018 14.00 - 22.00

Forventede typer køretøj:
x < 3500 Kg.

x

x < 3500 Kg. + Trailer

Planlægning:
Tidsslot
Dato
Nr./Farve Indrykning
Intern info
1
23-10-2018

</= 3500 Kg.

x > 3500 Kg.

Periode

Adgangskriterier

Port

Losningszone

Parkingsplads
efter losning

08.00-19.00

Urban Garten

H3

P4
(trucks n/a)

Sydport

H1, H2

Sydport

H1, H2

Sydport

H1, H2

P4
(trucks n/a)
P4
(trucks n/a)
P4
(trucks n/a)
P4
(trucks n/a)

2

23-10-2018

08.00-11.00

3

23-10-2018

11.00-19.00

4

23-10-2018

13.00-19.00

Stand Building &
Constructions,
Motor & Mechanics,
Technology &
Design, Media &
Production
Standstørrelse fra
25 m2
Standstørrelse
under 25 m2
Alle standstørrelser

5

24-10-2018

07.00-10.00

Alle standstørrelser

Sydport

H1, H2

Tidsslot
Nr./Farve
Intern info
6

Dato
Udrykning

Periode

Adgangskriterier

Port

Læsningszone

Parkingsplads

25-10-2018

14.00-22.00

Stand Building &
Constructions,
Motor & Mechanics,
Technology &
Design, Media &
Production

Urban Garten

H3

-

7

25-10-2018

14.00-16.00

Sydport

H1, H2

-

8

25-10-2018

16.00-22.00

Sydport

H1, H2

-

Alle udstillere/opbyggere skal tilkøre Sydporten / Urban Garten efter ovenstående tidsslot.

Oversigtskort Bella Center
______________________________________________________________________________________________

Konditioner & Reglement
______________________________________________________________________________________________
Følgende konditioner er gældende under opbygning og nedbrydning af arrangementer. De gælder for alle udstillere,
leverendører, håndværkere mv., som søger adgang til Bella Centers interne gods- og logistikområder.
Betinget adgang

Området drives efter
privatretlige regler

Afgifter

Sikkerhedspersonale
/ Trafikkoordinatorer
Overholdelse af
tidsangivelser
Vis omtanke

Parkering

Brandsikkerhed

Adgang til Bella Centers interne gods- og logistikområde er på betingelse af, at der kan
forevises korrekt adgangsbevis, medarbejderkort, udstillerkort eller lignende.
Bemærk at arrangementsspecifikke adgangsbeviser kan være påkrævet.
Når køretøjet er på Bella Centers interne gods- og logistikområde, skal en gyldig tilladelse
være placeret synligt i bilens forrude.
Ved ophold på Bella Centers interne gods-og logistikområde skal alle områdets regler og
retningslinier følges.
Bella Centers interne gods- og logistikområde drives efter privatretlige regler.
Alle konditioner, regler og retningslinier angivet ved indkørsel til og på området skal til
enhver tid respekteres og efterleves.

Køretøjer har som udgangspunkt tilladelse til at være på området maximalt 30 minutter.
Dispensationer kan gives af sikkerhedspersonalet.
Overtrædelser kan medføre kontrolafgift på 650 kr. pr. 24 timer.
Angivne konditioner omfatter den på pladsen opstillede skiltning samt
sikkerhedspersonalets instruktioner og anvisninger på stedet.
Instruktioner og anvisninger givet af sikkerhedspersonale skal til enhver tid efterleves.
Alle tider, aftaler, pladsanvisninger og lignende skal til enhver tid overholdes. Overholdes
disse ikke, kan det medføre, at der nægtes adgang til området.
Udvis altid størst mulig omtanke og respekt ved ophold på Bella Centers interne gods-og
logistikområde. Dette omfatter:
 Respekt og efterlevelse af sikkerhedspersonalets anvisninger
 Udvis flexibilitet og omtanke for andre på pladsen.
 Vær opmærksom på køretøjets placering.
 Sluk altid motoren, når køretøjet ikke er i brug.
Der må ikke parkeres på Bella Centers interne gods- og logistikområde.
Overtrædelse af dette kan medføre kontrolafgift på 650 kr. pr. 24 timer. Bella Center
forbeholder sig retten til at flytte køretøjer, som er henstillet uhensigtsmæssigt eller parkeret
uden tilladelse.
Parkering henvises til de omkringliggende parkeringsarealer P3, P4 og P5.
Grundet brandsikringshensyn, herunder gældende lovgivning, må køretøjer ikke stilles på
køreveje eller afmærkninger.
Bemærk særlige arrangementsspecifikke brandsikringshensyn kan være gældende, hvilke
vil bliver videreformidlet af sikkerhedspersonalet.

