Přihlášení
Přihlásíte se na odkazu www.taoist.cz/registrace nebo stránkách www.taoist.cz v záložce „Plán akcí“ kliknete na
„R“ u akce IWS Praha. Po vyplnění registračního formuláře 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.
Potřebujete-li zajistit ubytování, odešlete svoji registraci nejpozději do 15. ledna 2019. Pro včasné zpracování
formulářů, odešlete přihlášky do 10. února 2019.
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 ve středu a 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) a zvažte platbu převodem na
účet. Prosím, připravte si přesnou částku pro rychlejší průběh registrace. V případě platby v EUR je nutno takto
zaplatit celou částku (vč. případného ubytování). Ceny v Eurech jsou uvedeny na anglickém registračním
formuláři. Vezměte si s sebou k registraci členský průkaz. Workshop končí v neděli v 16:00 hodin.

Ubytování
1)

HOSTEL FLORENC

Adresa: Pod Výtopnou 2, 186 00 Praha 8 - Karlín, Areál Autobusového nádraží Florenc
www.hostelflorenc.cz, (viz mapa níže)
tel.: +420 221 895 415
Cena 300,- CZK/osoba/noc včetně snídaně.
Ubytování v pokojích se sdílenými koupelnami (1 koupelna se sprchou a toaletou společná pro 2 pokoje, případně
2 koupelny pro 4 pokoje). Pokoje jedno, dvou a čtyřlůžkové. Rezervace je možná od úterý nebo pátku do neděle.
Ubytování je třeba rezervovat do 15. ledna 2019. Po tomto datu nemůžeme lůžko v hostelu zaručit.
Parkování za poplatek 400 Kč/auto/den je třeba rezervovat při registraci (platí se na místě v hostelu). Na místo
IWS: pěšky nebo MHD. Viz popis níže.

2)

HOTEL ČECHIE PRAHA, a.s.

Adresa: U Sluncové 618, 186 00 Praha 8
www.hotelcechie.cz
tel.: +420 266 194 111
Cena: 1000,- CZK v jednolůžkovém pokoji, včetně snídaně
Cena: 600,- CZK ve dvoulůžkovém pokoji, včetně snídaně
Cena: 550,- CZK v třílůžkovém pokoji (dvoulůžkový s přistýlkou), včetně snídaně
Rezervace je možná od úterý nebo pátku do neděle.
Ubytovací kapacita je omezená. Lůžko je třeba rezervovat do 15. ledna 2019. Při zrušení ubytování budeme
nuceni požadovat úhradu storno poplatků účtovaných hotelem.
Parkování v garážích hotelu 300 Kč/noc/auto je třeba rezervovat při regitsraci (platí se na místě v hotelu).
Na místo IWS: pěšky. Viz popis níže.

3)

TAI CHI CENTRUM HAŠTALSKÁ

Adresa: Haštalská 11/790, 110 00 Praha 1 (viz mapa níže).
http://www.taoist.cz/kontakt.html
tel.: +420 224 819 619
Cena 150,- CZK/osoba/noc, včetně snídaně. Vezměte si sebou vlastní spacák, karimatku a ručník. Kapacita je 30
osob. Parkování pouze na placených zónách. Na místo IWS: MHD, viz následující popis níže.

Tram zast. „Dlouhá třída“ na IWS

Tai chi Centrum

Tram/bus zast. „Dlouhá třída“ do Centra

Stravování
Snídaně vždy v místě ubytování. Ostatní stravování během dne je zajištěno v jídelně v místě konání IWS a zahrnuje
5/2 obědy a 4/1 večeře. V případě, že jste vegetariáni, zatrhněte tuto možnost v Přihlášce. Pokud máte nějaký
druh diety (pouze ze zdravotních důvodů) napište druh také do Přihlášky.

Pokud byste chtěli podpořit naše úsilí o vyloučení jednorázových plastů z používání, vezměte si prosím
svůj hrneček.
Pokud se nebudete moci zúčastnit IWS, informujte nás co nejdříve. V případě pozdního zrušení registrace
budeme požadovat platbu za ubytování a stravu.

Lokalizace IWS v Praze
Místo: ZŠ a MŠ PETRA STROZZIHO
Adresa: Za Invalidovnou 579/3, 186 00 Praha 8, (vchod z Molákovy ulice)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4617463&y=50.0939439&z=17&source=firm&id=356235&q=%C5%A1kola%20petr
a%20strozziho

Parkování v místě konání IWS a jeho okolí je omezené a možné POUZE na zónách placeného stání anebo ve
veřejných garážích. Na některých zónách je možné parkovat o víkendu zdarma https://vph.zpspraha.cz/.

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. Ze všech ubytovacích možností stačí zakoupit lístek za 24 CZK.

Příjezd vlakem na Hlavní nádraží
Do Hostelu: Jeďte 1 stanici Metrem C ze stanice „Hlavní nádraží“ do stanice „Florenc“ a pokračujte dle mapy.
Hostel je téměř hned za Hlavním autobusovým nádražím Florenc.

Do Hotelu: Jeďte 1 stanici Metrem C ze stanice „Hlavní nádraží“ do stanice „Florenc“ a tam přestupte na Metro
B do stanice „Invalidovna“ a pokračujte dle mapy.

Do Centra Haštalská: Jeďte 3 zastávky tramvají 5 nebo 26 ze zast. „Hlavní nádraží“ do zast. „Dlouhá třída“
a pokračujte dle mapy. Po 300 m chůze uvidíte Haštalský kostel. Centrum je hned v budově vedle.

Příjezd autobusem na Hlavní autobusové nádraží Florenc
Hostel: Je hned v areálu autobusového nádraží.
Do Hotelu: Jeďte 2 zastávky Metrem B z „Florenc“ do „Invalidovna“ nebo 4 zast. tramvají č. 8 , 3 nebo 24 do
„Invalidovna“ pokračujte dle mapy.

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 Hostelu: Jeďte 2 zastávky Metrem B z „Florenc“ do „Invalidovna“ nebo 4 zast. tramvají č. 8 , 3 nebo 24 do
„Invalidovna“ pokračujte dle mapy.
Z Hotelu: je to cca 10 m in chůze.
Z Centra Haštalská: Jeďte Metrem B (žluté) ze stanice „Náměstí Republiky“ do stanice „Invalidovna“ nebo
tramvají č. 8 ze zast. „Dlouhá třída“.

Doprava autem
Parkování v místě konání IWS a jeho okolí je omezené a možné POUZE na zónách placeného stání anebo ve
veřejných garážích. Na některých zónách je možné parkovat o víkendu zdarma https://vph.zpspraha.cz/.
ZŠ a MŠ Petra Strozziho: GPS: 50.0938511N, 14.4622614E

Tram Dlouhá třída: 8 na IWS

Tram 8/3/124

Tram Dlouhá třída : 5/26/8/207 to Clubhouse

Bus 207

Hostel Florenc

Tram 5 /26

Petra Strozziho School

