DEŇ LOGOTERAPIE A EXISTENCIÁLNEJ ANALÝZY – 26.10.2013,
Bratislava
Miesto konania:
Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
Mapa:

GPS:

48.157161297, 17.082839012
48° 9' 25.7806695" N
17° 4' 58.2204437" E
Miestna doprava:
Najbližšia zastávka pri mieste konania: Šafranová (autobus č. 41)
Z Hlavnej železničnej stanice:
Peší presun (6 min.) na zastávku SAV – odtiaľ trolejbusom č. 64 na zastávku Vozovňa
Hroboňova; prestup na autobus č. 41 smer Búdková s výstupom na zastávke Šafranová (na
znamenie).
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy alebo z centra mesta (Hodžovo námestie):
Trolejbusom č. 208 na zastávku Hodžovo námestie; prestup na trolejbus č. 207, 203 smer
Búdková; prestup na autobus č. 41 z Búdkovej na Šafranovú (zastávka na znamenie) alebo
peší presun (cca 15 minút).
Plánovač cesty: http://imhd.zoznam.sk/ba/planovac-cesty-vyhladanie-spojenia.html

Možnosti ubytovania:


priamo v internátnych priestoroch školy (v termíne 25.-26.10.2013):
Poplatok za ubytovanie je 10 EUR/osoba/noc a je potrebné uhradiť ho spolu s účastníckym
poplatkom na číslo účtu spoločnosti SLEA Slovensko uvedené v prihláške. Ubytovanie je
jednoduché, so spoločným sociálnym zariadením, bez raňajok. Posteľné prádlo bude
poskytnuté.
Na izbe budú ubytovaní min. 2 účastníci konferencie, preto pokiaľ máte záujem byť
ubytovaný na izbe s konkrétnym/i účastníkom/kmi, uveďte prosím jeho/ich celé meno
pri zaslaní prihlášky na e mailovú adresu prihlaska@slea.sk. V prípade veľkého množstva
záujemcov o ubytovanie si vyhradzujeme právo ubytovať spoločne na izbe aj účastníkov,
ktorí sa navzájom nepoznajú.
Ubytovať sa je možné v deň príchodu najskôr od 17:00 hod. Ubytovanie je možné
zabezpečiť len po jeho nahlásení na e mailovú adresu prihlaska@slea.sk a uhradení na účet
spoločnosti SLEA Slovensko do 10.10.2013!



v bezprostrednej blízkosti miesta konania konferencie – v Správe účelových zariadení
Ministerstva zahraničných vecí (SÚZA), Drotárska 46, 811 04 Bratislava
Zariadenie s hotelovými a gastronomickými službami poskytuje ubytovanie na vyššej úrovni.
Cenník a kontaktné údaje, na základe ktorých si môžete ubytovanie zabezpečiť nájdete na
www.suza.sk .
Najbližšia zastávka MHD: Šafranová alebo Prvosienková (autobus č. 41)
 v ktoromkoľvek inom ubytovacom zariadení v rámci Bratislavy podľa vlastného uváženia:
http://visit.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700013&id=53&p1=802
Stravovanie:
Konferenčný poplatok nezahŕňa obed, o možnostiach ktorého Vás budeme informovať
priamo na mieste.
Počas prestávok konferencie bude možnosť občerstvenia priamo v areáli.
Skvelú kávu a slané i sladké koláče budú predávať pracovníci chránenej kaviarne Zrnko.
Urobte si chuť na www.kaviarenzrnko.sk.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok/pripomienok nás kontaktujte na e mailovej
adrese prihlaska@slea.sk .

