Propozice
k
WORKSHOP VELUX

PROGRAM
Na tomto odkaze jsou pro účastníky WORKSHOP VELUX při výstavě FOR PASIV a FOR WOOD 2019
informace o ubytování, požární předpisy, program, mapa výstaviště, atd…

SRAZ, REGISTRACE A DŮLEŽITÉ FORMULÁŘE!!!
WORKSHOP / 7. – 8. 2. 2019
Všichni účastníci se sejdou nejpozději v 9.00 u vjezdové brány B areálu PVA EXPO PRAHA. Od
organizátora soutěže ABF, a.s. obdržíte kartičku SUSO.
Následuje:
•
vjezd k Hale 6
•
vyložení nářadí do Haly 6
•
registrace v sálu v Hale 6
•
Parking u Haly 6
Registrace
• studenti přinesou potvrzení od školy o studiu – a specifikaci oboru,
• doprovázející pedagog podepíše formulář na stravné,
• doprovázející pedagog odevzdá podepsaný formulář Všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany
zdraví v areálu, podepíše Kodex chování pedagoga

WORKSHOP I / 7. – 8. 2. 2019
1.

Střední odborná škola Jarov

2.

Střední škola stavební Jihlava

PROVOZ VÝSTAVIŠTĚ A PARKOVÁNÍ
Vstup
Pro vstup a volný pohyb po areálu obdrží všichni účastníci kartičky SUSO.
Parkování – u Haly 6 - na parkovišti, účastníci obdrží parkovací karty, které budou nepřenosné.
Pro vstup dalších účastníků škol si zajistěte hromadné vstupenky ke stažení na www.forarch.cz,
Platí pouze ve dnech 7. až 8. 2. 2019

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v Hotelu Centrum MARIAPOLI. Na recepci budou mít k dispozici jmenné
seznamy, dle kterých budete ubytováni.
Depozit, při nástupu k ubytování může recepce požadovat vratnou zálohu na každý obsazený pokoj
500 Kč. Záloha bude navrácena v případě vrácení nepoškozeného hotelového pokoje.
Parkování je poblíž hotelu. Informace k parkování dostanete na recepci hotelu.
Snídaně jsou zajištěny a budou připraveny od 7:30. Vše je zařízeno přesně dle požadavků v
přihláškách.
Stravné, pedagogové podepíší formulář s hodnotou stravného 80 Kč/den. Obědy budou podávány
přímo v Hale 6 v místnosti určené pro prezentace. Pro účastníky SUSO bude připraveno cenově
dostupné odpolední občerstvení.
Občerstvení, přes den soutěžící dostanou během soutěže ovoce a jogurt. K dispozici bude fontána s
pitnou vodou.
Večeře, si zajišťují všichni účastníci ve své režii.

PROSBA O ŠKOLNÍ PRÁCE
Pro obor truhlář máme jako organizátor jednu prosbu.
Navrhujeme, aby každá škola se soutěžícím v oboru truhlář přivezla jednu dvě školní
práce svých žáků. Podmínkou je rozměrová a váhová dostupnost (šperkovnice, polička…).
Výrobky bychom při soutěži vystavili v jejím prostoru pro veřejnost. Návštěvníci by
výrobky mohli zakoupit formou daru, za jimi navrženou a výrobku adekvátní cenu.

Přivezení jakékoliv školní práce není podmínkou, ale budeme vděční, pokud soutěž
podpoříte.
Výrobek by měla doprovázet i průvodka s informacemi o škole.
Za utržené finanční prostředky je zajišťováno občerstvení.

Spolužáci
V případě, že budou chtít spolužáci soutěžících navštívit soutěž SUSO a podpořit své kolegy, formulář
k vyplnění bude na www.suso.cz/ZŠ. Formulář vyplňte a předložte jej u pokladen.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Veškeré důležité informace včetně odkazů
jsou zde

http://www.suso.cz/cz/program

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, mě neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,
David Surmaj
manažer konferencí a soutěží
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