KONFERENCE CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
10. - 12. 11. 2021, PARKHOTEL PLZEŇ

Informace k ubytování, stravování, dopravě a konferenčnímu poplatku
Konference je určena pro celé spektrum církevního školství (jak druhem, tak zřizovatelem).
Účastní se jí převážně ředitelé, ale i zástupci zřizovatelů, občas školní kaplani/nky, ekonomové aj.
Na konferenci je třeba se přihlásit pomocí on-line formuláře zde: sk.cirkev.cz.
On-line přihlašování se uzavírá 27. 9. 2021.
Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost.

Ubytování
Ubytování pro všechny účastníky konference je zajištěno v kongresovém centru PARKHOTEL PLZEŇ,
U Borského parku 31, 320 04 Plzeň; www.parkhotel-czech.eu; www.pilsenhotel.com
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením.
Uvedená cena je včetně bufetové snídaně, parkování, vstupu do fitness a venkovního bazénu.

Typ pokoje
Dvoulůžkový pokoj
Třílůžkový pokoj
Čtyřlůžkový pokoj

Pokoj/1 noc 1 osoba/1 noc
2 100,00 Kč
1 050,00 Kč
2 700,00 Kč
900,00 Kč
3 500,00 Kč
875,00 Kč

V letošním roce máme k dispozici pouze dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Vzhledem
k omezené kapacitě hotelu nemůžeme ubytovávat ve dvoulůžkovém pokoji po jedné osobě. Nevešli
bychom se do hotelu. Při objednávání ubytování nebudete letos vyplňovat konkrétní číslo pokoje,
samozřejmě je však možné si domluvit svého spolubydlícího, a to přímo na recepci hotelu po Vašem
příjezdu.
Platbu za ubytování provedete na recepci hotelu buď kartou nebo v hotovosti proti příjmovému
pokladnímu dokladu (na fakturu lze pouze ve výjimečných případech).
Ubytovat se je možno ve středu 10. 11. od 15:00 h, v pátek 12. 11. je nutno vyklidit pokoje
do 11:00 h. Před i po konferenci máme zajištěnou velkou šatnu, kde bude možnost uložení věcí
v uzamykatelném prostoru.
Potřebujete-li bezbariérové ubytování, uveďte, prosím, do poznámky v přihlášce.
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Stravování
Veškeré stravování včetně rautu je zajištěno v PARKHOTELU PLZEŇ.
Ke stravování je třeba se předem přihlásit. Volba vegetariánské a bezlepkové stravy je součástí
přihlašování. Eventuální další dietní omezení uveďte do poznámky v přihlášce.

Snídaně – formou rautu, v ceně ubytování
ST 10. 11. oběd – 220 Kč
Slepičí vývar s domácími nudlemi a zeleninou
1. Vepřový řízek z panenky, brambor, okurka
2. Bramborové noky s kuřecím masem, špenátem a smetanovou omáčkou
3. Grilovaná cuketa se sýrovou omáčkou a bramborovými plackami
ST 10. 11. večeře – 190 Kč
1. Kuřecí medailonky s dušenou zeleninou na másle s rýží
2. Vepřová pikantní směs, bramboráčky
3. Listový salát s marinovanou zeleninou a baby mozzarellou
ČT 11. 11. oběd – 220 Kč
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

1. Kuře s nádivkou, mačkaný brambor s máslem
2. Vepřová pečeně marinovaná v rozmarýnu, gratinovaný brambor
3. Linguine s ricotou, fenyklem, citronem a chilli
PÁ 12. 11. oběd – 220 Kč
Francouzská cibulačka s osmaž. chlebem
1. Steak z lososa, hráškové pyré a barevná mrkev
2. Svíčková na smetaně, houskový knedlík
3. Italské krémové rizoto s hlívou ústřičnou

RAUT ve ČT večer nehradíte. Je však třeba se na něj předem přihlásit v on-line formuláři.
Platbu za stravu provedete sami na recepci hotelu buď v hotovosti či kartou proti příjmovému
pokladnímu dokladu.
Vaše individuální stravenky od nás dostanete ve složce s dalšími konferenčními materiály.
Účastníci konference, kteří nebudou v hotelu ubytováni, stravenky dostanou proti úhradě
v hotelové recepci.
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Doprava z vlakového nádraží
Do hotelu je možné se od nádraží dostat přímo trolejbusem č. 16, zastávka Sídliště Bory (konečná).
Také je možné přijet z centra tramvají č. 4, zastávka Borský park.

Konferenční poplatek
Výše konferenčního poplatku byla stanovena na 700 Kč za každý den. Ani toto navýšení nepokryje
konferenční výdaje ČBK, ale ztrátu samozřejmě umenší.
Konferenční poplatek prosím uhraďte předem bezhotovostním převodem
na číslo účtu: 5304779730/2700. Variabilní symbol: IČ vaší organizace
Specifický symbol: kód vaší školy v el. katalogu CŠ - dohledáte zde:
http://www.cirkev.cz/skolstvi/skoly/kategorie (netýká se zástupců zřizovatelů).
Do poznámky platebního příkazu uveďte Vaše jméno/a a příjmení.

I v letošním roce nabízíme možnost (prioritně pro malé MŠ) snížení konferenčního poplatku. Byla by
velká škoda, pokud by výše konferenčního poplatku byla překážkou vaší účasti.
Pokud je uvedená částka pro vás problém, ozvěte se mailem s žádostí o snížení poplatku na
vacuskova@cirkev.cz a dohodneme se individuálně.
Převod proveďte, prosím, tak, aby nejpozději do 15. října 2021 byla Vaše platba na našem účtu.
Potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku obdržíte mailem.

Děkuji.
Těším se na vás.
Marta Vacušková
30. srpna 2021
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