Ubytování a stravování!
Vážení sportovní přátelé, nabízíme dle rozpisu dvě místa na ubytování. Jedno
v Ostravě – Hrabůvce na základní škole MUDr.Emílie Lukášové a tam také
nabízíme stravování uvařené v jídelně školy.
ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové, Klegova 29, Ostrava – Hrabůvka:
od 9. května 2015 do 10. května 2015 :
Ke škole se dostanete z hlavního nádraží OSTRAVA tramvají č. 1. Pojedete až
na zastávku Poliklinika, kde vystoupíte. Při výstupu z podchodu uvidíte
Polikliniku. Tu obejdete zprava a už uvidíte ZŠ a MŠ MUDr.Emilie Lukášové.
Ubytování zajišťujeme od 16,00 hodin za částku 60.- Kč na osobu splatnou při
prezenci ubytování. Potřebujete svoje podušky a spacáky. Každý ubytovaný
dostane identifikační pásku na ruku. Bez této pásky nebude do objektu
připuštěn. Ubytovaní se podřídí ubytovacímu řádu. Upozorňujeme, že je
připraveno 80 míst!!!
Nabídka stravování:
V objektu jídelny ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové nabízíme možnost zajištění
večeře za cenu 60.- Kč. ( Bramborová kaše, kuřecí přírodní řízek, pitný režim).
Připomínáme, že jídlo musí být objednáno do 30. května 2015 a také zaplaceno
na účet , který je v rozpise. Pokud bude méně než 30 jídel – nebude jídlo
poskytnuto!

Z hlavního nádraží jede tramvaj , podle jízdního řádu 27 minut, ale k tomu, že část cesty jedte
po jedné koleji, se čas protáhne. Pro ubytované v Ostravě – Hrabůvce na ZŠ a MŠ
MUDr.Emilie Lukášové doporučujeme zakoupit si 24 hodinovou jízdenku. To Vám vyjde i na
cestu ve středu 10. května 2015 do centra závodu.

Popis obrázků: Poliklinika, ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové, jídelna, jídelna.

Ubytování v hale SAREZA v Ostravě – Přívoze na Hrušovské ulici:
Zde se dostanete z hlavního nádraží Ostrava trolejbusem č. 108 – viz BULLETINč.1 doprava.
Trolejbus jede jen třikrát do hodiny, ale jede na cílový výstup jen 4 minuty. Stačí Vám
jízdenka na 10 minut( děti 7 .-Kč , dospělí 14.- Kč). Vystoupíte na zastávce Sad Boženy
Němcová a pak pěšky dle fáborků!
Ubytování v ceně 60.- kč zaplatíte u prezence a ubytovaní obdrží identifikační pásky na ruku,
bez které nebudou do ubytování - tělocvična – připuštěni!!! V areálu haly SAREZA je
restaurace. K dnešnímu dni je v tomto ubytování objednáno 30 míst a tak ještě asi 20 zbývá!
Samozřejmě spíte na vlastní podušce a pod svým spacákem. Při ubytování se budete chovat
dle ubytovacího řádu!!!
UPOZORNĚNÍ: Hala přímo sousedí se závodním prostorem! Vstup do parku je tedy
zakázán. Vzhledem k tomu, že v terénu budou pracovat rozhodčí tak prosíme tento
zákaz dodržovat. Pokud bude porušen nebudou tito závodnici připuštěni na start!!!!

Zde nastoupíte do trolejbusu č. 108. Na této zastávce Sad Boženy Němcové vystoupíte!

Hala SAREZA v Ostravě – Přívoze na Hrušovské ulici. Tělocvična !!!
Vaše otázky a připomínky zapracujeme do BULLETINU č. 3 – Mapa, terén, značky apod.
V Ostravě dne 19. května 2015

Zajíc Josef, sekretářCFO2015

