INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PRZYSTANKU NIEPODLEGŁOŚĆ
Przyjazdy Uczestników odbywać się będą w godz. od 11.00 – 13.00, w dniu 13 września 2019 r.
Recepcja dla wszystkich Uczestników i Gości będzie zlokalizowana w Teatrze Zdrojowym w Polanicy
Zdroju, ul. Parkowa (przed wejściem głównym do Parku Zdrojowego), gdzie każdy Uczestnik
otrzyma informację nt. miejsca zakwaterowania, a także teczkę z programem wydarzenia, oraz
identyfikator. Na ten moment trzeba zostawić bagaże w samochodach. Parkingi samochodowe
znajdują się w bocznych uliczkach ul. Lipowej, w pobliżu Banku Santander. Po dokonaniu rejestracji
i pobraniu materiałów, Uczestnicy dojdą lub dojadą do parkingów przy hotelu, w którym są
zakwaterowani. Obiekty hotelowe: Wielka Pieniawa i Mała Pieniawa znajdują się w Parku
Zdrojowym, Hotel Bukowy Park vis a vis wejścia do Parku, a Villa Polanica znajduje się w górnej
części Parku Zdrojowego przy ul. Matuszewskiego, natomiast Medical Sensus powyżej Villi Polanica.
UWAGA!
13 września o godz. 13.00 w Teatrze Zdrojowym nastąpi uroczyste otwarcie wydarzenia, zgodnie z
programem. Prosimy w miarę możliwości o punktualność.
W tym dniu zapewniamy Państwu:
- Przerwa kawowa o godz. 15.30
- Obiadokolacja o godz. 20.00
Za dodatkowe posiłki w tym i w ostatnim dniu, Uczestnicy płacą samodzielnie.
Każdy Uczestnik śniadanie otrzyma w miejscu zakwaterowania, a inne posiłki (obiadokolacje,
przerwy kawowe, biesiada patriotyczna) będą serwowane w Restauracji Zdrojowej przy Teatrze
Zdrojowym – zgodnie z programem.
Uwaga! Kosztem indywidualnym Uczestnika jest opłata klimatyczna i opłata parkingowa.
Jeśli ktoś nie dokonał opłaty w wysokości 200,-zł/ os. należy ją wpłacić na konto:
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Korfantego
Nazwa banku: Santander
Numer rachunku bankowego organizacji
57 1090 2398 0000 0001 1916 9070
Dopisek: (Podać imię i nazwisko Uczestnika Przystanku, za którego wnoszona jest opłata, oraz
dopisek: za udział w Przystanku Niepodległość w Polanicy Zdroju 13.09.2019 do 15.09.2019.
We wszystkich hotelach znajdują się ręczniki. Prosimy o niezabieranie na Przystanek Niepodległość
swoich czworonożnych przyjaciół. Mamy nadzieję na słonko, ale trzeba być także przygotowanym
na deszcz! 
Serdecznie pozdrawiam,
Barbara Drożyńska – koordynator projektu
Tel. 880 56 22 65
e-mail: barbara.drozynska@wp.pl
Informacja organizacyjna – najbliższe parkingi samochodowe przy Teatrze Zdrojowym znajdują się
w okolicy Banku Santander.
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