KONFERENCE CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
20. – 22. 11. 2019, HOTEL ATOM, TŘEBÍČ
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, ale i zástupci zřizovatelů, občas školní kaplani/nky, ekonomové aj.

On-line přihlašování se uzavírá 18. 10. 2019.
Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost.
Ubytování
Ubytování pro všechny účastníky konference je zajištěno v hotelu ATOM v Třebíči
(Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč).
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. Uvedená cena je včetně snídaně a
ubytovacího poplatku.

Pokoj
Jednolůžkový COMFORT
Dvoulůžkový COMFORT
Dvoulůžkový COMFORT

CENÍK UBYTOVÁNÍ
Počet
osob
Cena
1
846,00 Kč
2
1 352,00 Kč
1
992,00 Kč

Třílůžkový COMFORT

3

Třílůžkový COMFORT

2

Čtyřlůžkový BASIC

4

Čtyřlůžkový BASIC

3

Čtyřlůžkový BASIC

2

Poznámka

dvě oddělené
1 698,00 Kč ložnice
dvě oddělené
1 572,00 Kč ložnice
dvě oddělené
1 904,00 Kč ložnice
dvě oddělené
1 788,00 Kč ložnice
dvě oddělené
1 652,00 Kč ložnice

Cena os/noc
846,00 Kč
676,00 Kč
992,00 Kč
566,00 Kč
786,00 Kč
476,00 Kč
596,00 Kč
826,00 Kč

Platbu za ubytování provedete sami na recepci hotelu buď kartou nebo v hotovosti proti
příjmovému pokladnímu dokladu (na fakturu lze pouze ve výjimečných případech).
Ubytovávat se je možno ve středu 20. 11. od 14:00 h, v pátek je nutno vyklidit pokoje do 11:00 h –
máme zajištěnu možnost uložení věcí v uzamykatelném prostoru.
Potřebujete-li bezbariérový přístup k ubytování, uveďte, prosím, do poznámky v přihlášce.
Pozn.: Pokud si přejete být ubytováni s konkrétním kolegou/yní, je třeba se přihlašovat s tím,
s kým chcete být na pokoji, souběžně, aby se k vám na pokoj neubytoval mezitím někdo další.

Stravování
Veškeré stravování (s výjimkou čtvrtečního rautu) bude zajištěno v hotelu ATOM.
Snídaně – formou rautu, v ceně ubytování
ST oběd – 145 Kč
1. Čínská masová směs, rýže
2. Smažený květák, bramborová kaše
3. Zeleninový/listový salát salát s červenou řepou, chia semínky, pečivo
ST večeře – 145 Kč
1. Kuřecí steak, hranolky, tatarka
2. Zeleninové rizoto
3. Zapečené palačinky s marmeládou a tvarohem
ČT oběd – 145 Kč
1. Vepřový řízek, šťouchané brambory
2. Zeleninový salát se zeleninovými plackami
3. Mac and cheese – těstoviny zapečené se sýrem
PÁ oběd – 145 Kč
1. Kuřecí kapsa, opékané brambory
2. Listový salát s grilovaným Halloumi sýrem, pečivo
3. Tortilla s hovězími kousky, zelenina, dip
RAUT ve ČT večer nehradíte, jste na něj námi zváni (jen je třeba se též předem přihlásit v avizovaném
on-line formuláři).
Ke stravování je třeba se předem přihlásit. Volba vegetariánské a bezlepkové stravy je součástí
přihlašování. Eventuální dietní omezení, prosím, nahlaste co nejdříve (stačí uvést do poznámky
v přihlášce). Pokusíme se Vám vyjít vstříc a vše s hotelem vykomunikovat (máme přislíbeno).
Platbu za stravu provedete opět sami na recepci hotelu buď v hotovosti či kartou proti příjmovému
pokladnímu dokladu. Při platbě stravy obdržíte na recepci hotelu Vaše individuální stravenky.
Účastníci konference, kteří nebudou v hotelu ubytováni, stravenky dostanou proti úhradě také
v hotelové recepci.

Doprava
Přímo před hotelem se nachází autobusová zastávka MHD Hotel Atom (linky č. 4 a č. 11). Cena
jízdenky je 12,- a lze ji zakoupit u řidiče.
Z vlakového nádraží:
MHD: ze zastávky Železniční stanice přímo autobusem č. 4 (cca 25 minut).

Pěšky: dolů z kopce okolo zimního stadionu, po mostě přes řeku Jihlavu a pak nahoru do kopce po
ulici Křížová (vzdálenost cca 1,1 km)
Z autobusového nádraží:
MHD: ze zastávky Komenského nám. přímo autobusem č. 4 (cca 20 minut)
Pěšky: přes Karlovo náměstí (centrum města), okolo hlavní pošty přes lávku pro pěší přes řeku Jihlavu
a pak nahoru do kopce ulicí Zdislavina a Viktorínova (cca 1,5 km)
Parkování:
Přes silnici se nachází veřejné parkoviště s kapacitou 60 vozů (parkování zdarma, negarantovaná
kapacita).
Za poplatek (150,-/den) je možné parkování v hotelové garáži (kapacita 30 vozů).

Konferenční poplatek
Jeho výše se odvíjí od doby Vaší účasti na konferenci. Výše konferenčního poplatku byla stanovena
na 550 Kč za každý den. Konferenční poplatek uhraďte prosím předem bezhotovostním převodem
na číslo účtu: 5304779730/2700. Variabilní symbol: IČ vaší organizace
Specifický symbol: kód vaší školy v el. katalogu CŠ - dohledáte zde:
http://www.cirkev.cz/skolstvi/skoly/kategorie (netýká se zástupců zřizovatelů).

Do poznámky platebního příkazu uveďte Vaše jméno a příjmení.

Převod proveďte, prosím, tak, aby nejpozději do 31. října 2019 byla Vaše platba na našem účtu.
Potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku obdržíte včas mailem.

Marta Vacušková
9. září 2019

