Organizačné pokyny
•
•
•
•

príchod na konferenciu a registrácia od 7.30, registrácia bude možná počas celého dňa
nezabudnite si vytlacit a priniesť svoju vstupenku
oficiálne otvorenie a začiatok konferencie s Adelou Banášovou je o 8.30, začíname presne :)
pri registrácii dostanete vstupný balík, ktorý bude obsahovať brožúru s informáciami o konferencii ,
v ktorej nájdete aj voľné listy na poznámky, tiež pero, 0,5l pramenitú vodu Lucka a partnerské materiály
• pri registrácii rovnako dostanete náramok, ktorý vám umožní vstup na všetky prednášky a všetky
workshopy (s náramkom môžete kedykoľvek odísť a neskôr sa vrátiť späť)
• kompletný program prednášok a workshopov nájdete http://www.umeniebytzenou.sk/program
• do poradenskej zóny sa bude možné prihlasovať priamo u lektorov (hostesky vám poradia, kde ich
nájdete a všetky informácie o poradenstve nájdete aj na http://umeniebytzenou.sk/kosice
Informácia pre VIP vstupy:
Večerná talkshow s Adelou Banášovou bude začínať o 19.30.
V prípade, že sa počas dňa rozhodnete zostať aj na večernú talkshow s Adelou a jej hosťami, ktorými sú
herečka Gabika Marcinková a speváčka TINA, lístky si budete môcť zakúpiť na mieste. Viaceré ste sa
nám ozvali, že večer chcete zobrať aj manžela/partnera. Áno, je to možné, vstupenku na talkshow môžete
zakúpiť aj pre doprovod :).
Prestávka na obed bude v čase od 11.30 do 12.30.
Hotel žial nedisponuje žiadnym zvýhodneným obedovým menu, preto si prosím obed naplánujte podľa
vašich individuálnych možností. Malé občerstvenie budú mať v ponuke naši vystavovatelia, aj Lobby bar.
Odporúčame aj nákupné centrum Aupark, ktoré je v tesnej blízkosti hotela, so svojim food courtom.

Predajný stánok s občerstvením, ktorý pre vás pripravil hotel bude mať k dispozícii:
Káva / čaj  1,40 EUR
Rajec minerální voda ( 0,33l ) 1,50 EUR
Nealko mix ( 0,33l ) 1,80 EUR
Rauch džusy mix ( 0,2l ) 1,80 EUR
Bageta so šunkou, syrom a čerstvou zeleninou ( 45g ) 1,00 EUR
Bageta s grilovaným kuracím mäsom a zeleninou ( 45g )1,00 EUR
Sendvič so šunkou, syrom a čerstvou zeleninou ( 45g ) 1,00 EUR
Mini croissant s mozzarelou a paradajkami ( 40g ) 1,00 EUR
Muffin mix ( 70g ) 1,00 EUR
Plnený mini Croissant sladký ( 40g ) 1,00 EUR
Budeme rozdávať ceny :)
Pripravili sme pre vás dve zlosovania: jedno za vyplnený dotazník o spokojnosti/nespokojnosti, ktorý
nájdete vo vstupnom balíčku a druhé zlosovanie bude za vašu pracovnú vizitku (nezabudnite ich doma).
V prípade, že sme na niečo, čo vás zaujíma zabudli, napíšte nám na info@umeniebytzenou.sk.
Do skorého videnia :)
Saša a Marcela

