KONFERENCE CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
14. – 16. 11. 2017, NOVÉ ADALBERTINUM, HRADEC KRÁLOVÉ
Informace k ubytování, stravování, dopravě a konferenčnímu poplatku
Konference je určena pro celé spektrum církevního školství (jak druhem, tak zřizovatelem). Účastní
se jí převážně ředitelé, zástupci zřizovatelů, občas školní kaplani/nky, ekonomové, zástupci ředitelů.
On-line přihlašování se vzhledem k novým podmínkám storno poplatků v ubytovacích zařízeních
uzavírá dne 15. září 2017. Pokud přihlášený nepřijede, hradí storno poplatek přímo hotelu, kde se
ubytoval. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Odkaz pro přihlášení je umístěn též na webu
církevního školství: https://www.cirkev.cz/cs/konference-cirkevnich-skol-a-skolskych-zarizeni
Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost.
Konference bude probíhat v prostorách Nového Adalbertina (dále jen NA) na Velkém náměstí
v centru Hradce Králové (oranžová elipsa).
Pro Vaši orientaci poslouží přiložené mapky.
Centrum Hradce Králové:

Ubytování
Ubytování bude možné v NA, v blízkém hotelu Tereziánský dvůr (dále jen TD) a v hotelu Stadion
(Zimní stadion).
Platbu za ubytování provedete sami na recepci příslušného ubytovacího zařízení kartou nebo
hotově, vždy proti příjmovému pokladnímu dokladu (na fakturu nelze).

NA
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Třílůžkový

Cena za 1 osobu/1 noc
675 Kč
420 Kč
365 Kč

TD
Cena za 1 osobu/1 noc
Jednolůžkový
900 Kč
Dvoulůžkový
900 Kč
Pozn.: TD nabízí parkování zdarma ve svých garážích a pro každého hosta 1 h wellness v hotelu
zdarma.
Stadion
Dvoulůžkový

Cena za 1 osobu/1 noc
395 Kč

Pozn.: V případě samostatného ubytování na vícelůžkovém pokoji hradí účastník zvýšené náklady.
Pokud si přejete být ubytováni sami na pokoji, event. 2 na třílůžkovém pokoji apod., je třeba se
k ubytování přihlásit na vybraný pokoj a do poznámky v přihlášce uvést svůj požadavek. Efektivnější
však je přihlašovat se s tím, s kým chcete být na pokoji, souběžně, aby se k vám na pokoj neubytoval
mezitím někdo další.

Stravování
Stravování bude zajištěno v NA vyjma snídaní, které jsou vždy již součástí ubytování v příslušném
zařízení (NA, TD a Stadion). Volba vegetariánské a bezlepkové stravy je součástí přihlašování.
Cena všech jídel je jednotná – 150 Kč včetně 1 nealko nápoje k jídlu.
RAUT ve ST večer nehradíte, jste na něj námi zváni (jen je třeba se též předem přihlásit v on-line
formuláři).
Platbu za stravu provedete opět sami na recepci hotelu buď v hotovosti či kartou proti příjmovému
pokladnímu dokladu.

Doprava
Jak se tam dostanete:
Pro cestující vlakem či busem:
Z vlakového či autobusového nádraží jede MHD číslo 2, 5, 6, 7, 15, 16. Vystupte na zastávce
Adalbertinum, pak ulicí V Kopečku směrem nahoru na Velké náměstí. NA je velká žlutá budova vedle
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Pro cestující autem:
Příjezd do Hradce Králové od Prahy a Pardubic:

Parkování:
NA má 9 parkovacích míst (150 Kč/auto/noc); Stadion má 8 parkovacích míst na nehlídaném
parkovišti (zdarma); TD má pro hotelové hosty parkování v garáži zdarma.
Parkovací dům RegioCentrum najdete poblíž Zimního stadionu, v bezprostřední blízkosti historického
centra HK. Vjezd do parkovacího domu je jak z tř. ČSA, tak z ulice Komenského. V době od 08:00 h do
18:00 h hodin zaplatíte 15 Kč za každou započatou hodinu parkování a od 18:00 h do 08:00 hodin
následujícího dne je v platnosti jednorázový poplatek 10 Kč.
Pozor: na Velkém náměstí se platí každá hodina 30 Kč.
Příjezd do Hradce Králové od Brna a Olomouce:

Konferenční poplatek
Jeho výše se odvíjí od doby Vaší účasti na konferenci. Výše konferenčního poplatku byla stanovena
na 350 Kč za každý den. Konferenční poplatek uhraďte, prosím, předem bezhotovostním převodem
na účet:
Č. ú. 5304779730/2700. Variabilní symbol: IČ vaší organizace
Specifický symbol: kód vaší školy v el. katalogu CŠ (netýká se zřizovatelů) - dohledáte zde:
http://www.cirkev.cz/skolstvi/skoly/kategorie
Do poznámky platebního příkazu uveďte Vaše jméno a příjmení.
Převod proveďte, prosím, tak, aby nejpozději do 30. října 2017 byla Vaše platba na našem účtu.
Doklad o zaplacení konferenčního poplatku vám bude zaslán obratem elektronicky.

Marta Vacušková, 22. 6. 2017

