Doprava:
všetky potrebné informácie k doprave nájdete zosumarizované v priloženom
dokumente Dopravné info (aj na webe https://limnospol.sk/limnospol2022/)

Hotel Družba:
všetkým ubytovaným v Holeti Družba pripomíname informáciu, že check-in začína po 14.00h

Registrácia:
- registrovať sa na konferenciu je možné v nedeľu 19.6. medzi 17.00-20.00h v DK Devín (v
nedeľu vchod zozadu - podľa smerovníka kvôli konaniu Devínskych hodov, na ktorých sa
môžete po registrácii občerstviť a zabaviť :-))
- v pondelok od 9.00 - … vo vestibule DK Devín
- v ďalších dňoch podľa potreby

Welcome drink:
- uskutoční sa v pondelok od 18:00h vo vestibule DK Devín formou ochutnávky vína / piva
- každý účastník dostane 5 žetónov na 5 vzoriek, ďalšie vzorky v prípade záujmu budú za
doplatok 1€/ vzorka
- záujemcovia si budú môcť produkty aj zakúpiť domov

Obedy:
- sú zarezervované v Penzióne u Srnčíka neďaleko od DK Devín na utorok, štvrtok a piatok
- obedy nie sú zahrnuté v cene vložného, cena jedného obeda je 6,50€
- účastníci si pri registrácii vyberú jedlo z menu na celý týždeň, zaplatia za obedy (6,50€/ 1
obed; 13,00€/ 2 obedy; 19,50€/ 3 obedy) a dostanú “stravenky", na základe ktorých im bude
vydaný obed
- pri platení poprosíme o čo najpresnejšiu sumu v hotovosti

Exkurzia:
- sa uskutoční v stredu 22.6.2022, plánovaná je až do večerných hodín
- odchod o 8.00h z parkoviska pri Hoteli Družba (viď dopravné info) dvoma autobusmi
- desiata a obed (guláš) je zabezpečený, na mieste (ostrov Veľký Lél) je k dispozícii bufet;
odporúčame vziať si dostatok tekutín, pokrývku hlavy, opaľovací krém a pod., keďže je
hlásené horúce počasie
- na mieste sú (okrem odborného výkladu) plánované aj rôzne doplnkové aktivity - plavba na
člne, jazda na koči, prechádzky, kúpanie (nezabudnúť plavky :-)) - podľa vlastných preferencií

Spoločenský večer:
- sa uskutoční vo štvrtok 23.6.2022 od 18.00h a pozostáva z dvoch častí
- 1. plavba loďou po Dunaji cca 1,5h (zraz o 18.00h v osobnom prístave - viď dopravné info)
- 2. raut s jedlom, hudbou a zábavou do pokročilých nočných hodín :-)

Konferenčné tričko:
- účastníci, ktorí prejavili záujem o konferenčné tričko, si ho môžu zakúpiť pri registrácii
- cena 7€ - platba v hotovosti

Konferenčné foto:
- predbežne je naplánované na štvrtok po skončení prednášok o cca 16.20h pred DK
Devín (ešte upresníme)

