Přihlášení
Přihlásíte se tak, že na stránkách www.taoist.cz kliknete na hlavní stránce na odkaz „Registrační formulář“.
Po jeho vyplnění kliknete na tlačítko „odeslat“ na konci stránky a tím přihlášku odešlete.
Vaše registrace bude potvrzena. Pokud potvrzení neobdržíte do 7 dnů, prosím kontaktujte nás na email:
workshop@taoist.cz.
Prosím, ujistěte se, že odešlete svojí registraci do 14. ledna 2018, obzvláště pokud potřebujete ubytování.
UPOZORNĚNÍ: pokud vám Registrační formulář nelze otevřít v Internet Explorer, otevřete odkaz pomocí Google
Chrome nebo jiného prohlížeče.
Registrace a načasování konání IWS
Registrace bude probíhat v sobotu od 8:30 hodin. Platba je možná pouze v hotovosti při registraci před začátkem
workshopu. Členové z České republiky, plaťte výhradně v Kč (CZK). Prosím, připravte si přesnou částku pro
rychlejší průběh registrace. V případě platby v EUR je nutno zaplatit celou částku včetně ubytování a stravování.
Ceny v Eurech jsou uvedeny na anglickém registračním formuláři.
Vezměte si s sebou k registraci členský průkaz.
Začátek IWS je v sobotu v 10:00 hodin a probíhá většinou do 22:00. V neděli končí v 16:00 hodin. Nedělní začátek
IWS určuje instruktor (nejpozději v 10:00 hodin).

Ubytování
1)

Areál SPŠ - místo konání IWS

Adresa: Areál Střední průmyslové školy, Na Třebešíně 2299, Praha 10, www.trebesin.cz, (viz mapa níže).
V každé buňce jsou 2 pokoje po dvou lůžkách, které mají společné sociální zařízení. Ručníky poskytnuty nebudou.
Cena 300,- CZK/osoba/noc. Na místo IWS je nutno se dopravit autem či MHD. Viz popis níže.

Bus Stop Pod Třebešínem: 163, 188, 155

2)

Tai chi Centrum Haštalská

Adresa: Haštalská 11/790, 110 00 Praha 1 (viz mapa níže).
Cena 100,- CZK/osoba/noc, možnost snídaně á 50 CZK/den. Vezměte si sebou vlastní spacák a karimatku. Na
místo IWS je nutno se dopravit autem či MHD. Viz následující popis níže.

Tai chi Centrum
Tram/bus Stop
Dlouhá třída

V případě přihlášení po 14.1.2018 nemůžeme zaručit ubytování. V takovém případě Vás budeme informovat
emailem při potvrzení obdržení Přihlášky.
Pokud se nebudete moci zúčastnit IWS, informujte nás co nejdříve. V případě pozdního zrušení registrace
budeme požadovat platbu za ubytování a stravu.

Stravování
Snídaně v areálu SPŠ stojí 60,- CZK na osobu/den. Ostatní stravování během dne je zajištěno v jídelně v místě
konání IWS v celkové ceně 300,- CZK na osobu a zahrnuje dva obědy a sobotní večeři. V případě, že jste
vegetariáni, zatrhněte tuto možnost v Přihlášce. Pokud máte nějaký druh diety (pouze ze zdravotních důvodů)
napište druh také do Přihlášky.

Lokalizace IWS v Praze
IWS v Praze se bude konat v Areálu Střední průmyslové školy, Na Třebešíně 2299, Praha 10. V areálu se nachází
tělocvična, jídelna a ubytování. Parkování je možno na ulici v okolí školy. Areál se nachází ve vzdálenosti asi 1,5 km
od metra linky A „Želivského“.

Doprava MHD do místa ubytování a konání IWS
Přijedete-li vlakem či autobusem, vždy najdete poblíž metro nebo tramvaj. Budete potřebovat jízdenku za 24 Kč
popř. 32 Kč (viz níže uvedený přehled), kterou si můžete zakoupit v automatu stanice metra, pomocí SMS nebo v
kiosku.

Příjezd vlakem na Hlavní nádraží
Do areálu SPŠ: Jeďte buď metrem C (červené) ze stanice „Hlavní nádraží“ na přestup metra A (zelené) „Muzeum“
nebo tramvají 5 nebo 26 do stanice/zastávky metra A „Želivského“, kde přestoupíte na autobusy 163 (směr
Sídliště Malešice), 188 (směr Kavčí hory) nebo 155 (směr Poliklinika Malešice) a pojedete jednu zastávku „Pod
Třebešínem“ (zastávka na znamení). Ze zastávky pak pokračujte cca 600 m pěšky. Podle mapky ulicemi Nad
vodovodem, Na palouku, U krbu, Na Třebešíně.
Do Centra Haštalská: Jeďte 3 zastávky tramvají 15 nebo 26 ze zast. „Hlavní nádraží“ do zast. „Dlouhá“
a pokračujte dle mapy. Po 300 m chůze uvidíte Haštalský kostel. Centrum je hned v budově vedle.

Příjezd na autobusové nádraží Florenc
Do areálu SPŠ: Jeďte buď metrem C (červené) ze stanice „Florenc“ na přestup metra A (zelené) „Muzeum“ do
stanice metra A „Želivského“, kde přestoupíte na autobusy 163 (směr Sídliště Malešice), 188 (směr Kavčí hory)
nebo 155 (směr Poliklinika Malešice) a pojedete jednu zastávku „Pod Třebešínem“ (zastávka na znamení). Ze
zastávky pak pokračujte cca 600 m pěšky. Podle mapky ulicemi Nad vodovodem, Na palouku, U krbu, Na
Třebešíně. NEBO jeďte autobusem 133 ze zast. „Florenc“ do zast. „Malešická“ (na znamení) a přestupte na
autobus 155 na zast. „Pod Třebešínem“ (zastávka na znamení).
Do Centra Haštalská: Jeďte 3 zastávky tramvají 8 nebo autobusem 207 ze zast. „Florenc“ do zast. „Dlouhá třída“
a pokračujte dle mapy. Nebo můžete jít od autobusu pěšky, je to cca 15 min.

Na místo konání IWS
Z Centra Haštalská: Jeďte metrem A (zelené) ze stanice „Staroměstská“ nebo tramvají 5 nebo 26
do stanice/zastávky „Želivského“ a dále viz popis výše.

Bus Stop Pod Třebešínem: 163, 188, 155

IWS SPŠ Na Třebešíně

Doprava autem
Místo konání IWS areál SPŠ: GPS 50.0845019N, 14.4927469E. Bezplatné parkování je možné na ulici v okolí školy.
Centrum Haštalská: GPS 50.0909947N, 14.4239225E. Parkování velmi omezené v okolí na vlastní nebezpečí.

