INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY AKCE
VSTUP






vjezd do areálu bude povolen pouze zaměstnancům PN, hostům festivalu a vystavovatelům
osobní vozidla je třeba nechat na zvolených parkovacích plochách – uvedeme v sekci
parkování
do areálu povedou tři vstupy – hlavní bránou, starou vrátnicí a směrem od zástavby RD
z ulice U Rybníčku
u vstupu budou pracovníci PN, kteří budou mít zapečetěné kasičky pro výběr dobrovolného
vstupného – jeho výtěžek bude věnován na rozvoj hiporehabilitace
do areálu není povolen vstup se zvířaty

PARKOVÁNÍ








!!! neparkujte v ulici U Rybníčku, je osazena dopravním značením a bude ji kontrolovat
policie – jako organizátoři za udělené pokuty neručíme
dostupná parkovací plocha č. 1 bude v areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a vjezd
a výjezd bude zřízen starou bránou u kotelny (směr Perknov) – zde bude poplatek za
parkování 30 Kč (kapacita cca 150 vozidel)
dostupná parkovací plocha č. 2 je u areálu nemocnice v sousedství areálu – pěší vzdálenost 3
minuty od areálu
dostupná parkovací plocha č. 3 je u Hotelu Slunce, kde bude stavět historický svozový
autobus v časech uvedených na letáku na webu www.motorsvet.cz – pěší vzdálenost 15
minut od areálu
parkování na ulici Masarykova (obchodní dům Penny Market) – pěší vzdálenost 10 minut od
areálu

SVOZOVÝ AUTOBUS




je možné využít dvě možnosti dopravy – svozový historický autobus, který pojede 3x
dopoledne a 3x odpoledne (Hotel Slunce – náměští – psychiatrie) bude stavět na zastávce
přímo naproti hotelu
MHD bude ten den zdarma, ale pozor u Hotelu Slunce doprava nestaví, je třeba přejít na
zastávku u stavební školy a řídit se platným jízdním řádem pro víkendové linky!

PLÁN AREÁLU A PROGRAMU FESTIVALU









areál bude rozvržen tak, aby návštěvníci šli jednou cestou kolem všech expozic, a nebude se
zacházet do spojovacích uliček
na několika místech bude dostupné WC formou mobilních toalet
na dvou místech bude k dispozici pitná voda
v provozu bude obchod s potravinami za hlavní administrativní budovou
dále několik stánků s nejrůznějšími druhy občerstvení
zdravotní dozor zajistí stánek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod
dohled a dozor nad průběhem akce zajistí Policie ČR ve spolupráci městskou policií

