Organizační pokyny pro účastníky
Přihlášky
Termín pro přihlášení k účasti na konferenci je do 31. července 2016.
Pdf a online přihláška jsou dostupné z internetových stránek konference, na požádání Vám
zašleme formulář k vyplnění rovněž e-mailem nebo poštou (viz Kontakt níže).
Upozorňujeme na omezenou kapacitu konferenčního sálu – maximální počet osob je 80.
Konference 12. září 2016
Registrace bude probíhat v pondělí 12. září 2016 od 9.30 přímo v Domě Českého Švýcarska
v Krásné Lípě. Zahájení je plánováno na 10.00.
Pokud jste se přihlásili na oběd, obdržíte při registraci stravenku s číslem vybraného hlavního
jídla, při přihlášení na společenský večer s rautem rovněž pozvánku.
Při vstupu do sálu budou k zapůjčení sluchátka pro překlad.
V konferenčních prostorách je Wifi.
Doprovodný program 12. září 2016
Po skončení konference cca v 17.00 bude čas na případné ubytování, oddech nebo večeři ve
vlastní režii každého z účastníků.
V 19.00 bude v krásnolipském kostele zahájen slavnostní koncert. Následně ve 20.00 začne
společenský večer s rautem v Restauraci Lípa, v části Galerie (budova s fasádou v cihlové barvě).
Nezapomeňte si prosím s sebou pozvánku.
Prohlídka baziliky 13. září 2016
Sraz pro komentovanou prohlídku baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově bude
v 9.25 před hlavním vchodem do baziliky.
Místa, kde se konference uskuteční
Dům Českého Švýcarska
Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, GPS 50.913571N, 14.507367E
http://www.ceskesvycarsko.cz/cs/dum-ceskeho-svycarska
Restaurace Lípa
Pražská 278/4, 407 46 Krásná Lípa, GPS 50.912781N, 14.507365E
http://www.lipa-resort.cz
cca 3 minuty pěšky od Domu Českého Švýcarska, v jeho těsném sousedství
Kostel sv. Maří Magdalény
Kostelní vrch, Krásná Lípa, GPS 50.9145065N, 14.507221E
http://www.farnost-krasna-lipa.cz/
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Filipov, bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů
Filipovská ul., Jiříkov, GPS 50.9805943N, 14.5976321E
http://rumburk.farnost.cz/farnost/filipov/bazilika.php
Doprava a parkování
Doprava během konference je individuální.
V Krásné Lípě lze parkovat před Domem Českého Švýcarska a dále v prostoru Křinického
náměstí nebo v jeho blízkém okolí, ve Filipově bezprostředně kolem baziliky.
Ubytování v Krásné Lípě a okolí
Dům Českého Švýcarska (Krásná Lípa) – http://ops.ceskesvycarsko.cz/cs/konferencniprostory#ubytovani
Lípa resort (Krásná Lípa) – www.lipa-resort.cz
U Lamy (Krásná Lípa) – www.ulamy.cz
JV Ranch České Švýcarsko (Rybniště) – www.jvranch.cz
Usedlost Na Stodolci (Chřibská) – www.nastodolci.cz
Penzion Relax (Horní Chřibská) – www.penzionrelax
U Vyhlídky (Chřibská) – www.u-vyhlidky.cz
Penzion a hostinec Kyjovská terasa (Kyjov) – www.kyjovskaterasa.cz
Penzion a restaurace Stará Hospoda (Doubice) – www.starahospoda.cz
Hotel a restaurace JEF (Doubice) – www.hotel-jef.cz
Hotel Lužan (Rumburk) – www.hotelluzan.cz
Hotel Sportlife (Rumburk) – http://www.sportlifehotel.cz/
Klášterní penzion (Jiřetín pod Jedlovou) – http://klasternipenzion.cz/
Kontakt
E-mail: filipov@dltm.cz
Tel.: +420 731 679 939 (Mgr. Jana Chadimová)
http://www.dltm.cz/konference-filipov-2016

2

