
Podrobné informace  CZ/PL 
 
 
 
 

  
Pátek:  od 1800   prezentace účastníků, večeře od 2000 diskuse 

  
Sobota: 0800 - 1000   snídaně, prezentace účastníků  

1000 - 1300  dopolední program      
 1300 - 1430   oběd 

  1430 - 1800   odpolední program 
  1800 - 2000   večeře 
  od 2000   volná zábava  
  
Neděle: 0800 - 0900   snídaně, rozchod a odjezd k vodě na potápění pod ledem. 

od 1000   potápění na lomu Svobodné Heřmanice 
 
 
Bonus:  Zabíjačkové speciality jako večerní chvilka poezie 

 
 
 

 
Ubytování a stravování: Ubytování ve 2, 3 až 6 lůžkových pokojích. Stravování - vzhledem k počtu 
účastníků bude jednotné menu. Celkové náklady na ubytování a stravování jsou 975 Kč. Na sobotní 
večer je domluvená druhá večeře po 22,00 hod, formou švédského stolu, cena 100 Kč/osobu. 
V případě kratšího pobytu / jídla: Ubytování se soc. 320,- , bez soc. 270,- 
Snídaně / 50,- oběd + pol./ 85,-- večeře / 75,- 
Pro pobyt v prostorách střediska je nutná domácí obuv. 
  
  
 
Účastnický poplatek:  Symbolický poplatek ve výši 100 Kč/osobu na pokrytí nutných nákladů bude 
vybírán při prezentaci. Komerční prezentace formou výstavky jsou gratis, neboť se tentokráte nemusí 
řešit náklady přednášejících ze světa. 
  
 
 
 
Budišov nad Budišovkou, rekreační středisko Zálesí.  
 
 
 
Cestovatelé ze západu: silnice č.46 Šternberk – Opava, v Moravském Berouně na náměstí odbočit 
vpravo směr Budišov nad Budišovkou. Rekreační středisko Zálesí je cca 500m před Budišovem, 
vpravo. 
 
 
Cestovatelé z východu: přes Vítkov do Budišova, projet Budišov ve směru na Guntramovice a 
Moravský Beroun,  rekreační středisko Zálesí je za městem cca 500m vlevo.  
  
 
Odbočka ke středisku bude označena tabulí Technical Diving Symposium. 
 
 
 
 
 

e-mail: techmeeting@techmeeting.eu 



  

POLSKI 
 

 
Piątek 
Od 18.00 - Prezentacja uczestników,  
Kolacja od 20.00, dyskusja.   
 
Sobota: 
08.00 – 10.00  - Śniadanie 
10.00 – 13.00 - Program przedpołudniowy 
13.00 – 14.30  - Obiad 
14.30 – 18.00  - Program popołudniowy 
18.00 – 20.00 - Kolacja  
Od 20.00 -  Impreza  
  
Niedziela: 
08.00 – 09.00  - śniadanie, 
od 10.00  - nurkowanie w kamieniołomie Hermanice 
 
Bonus: Specjały z rusztu jako uprzyjemnienie sobotniego wieczoru 
 
 
Mieszkanie oraz wyżywienie: 
Pokoje są 2,3 oraz 6 osobowe. 
Dla uczestników przewidziany jest jeden rodzaj menu. Całkowite koszty mieszkania oraz wyżywienia 
to 975 koron. Na sobotni wieczór planowana jest druga kolacja po godz. 22 w formie stołu 
szwedzkiego, cena 100 koron od osoby. 
 
W przypadku krótszego pobytu/nie wykupienia wyżywienia: 
Pokój z łazienką– 320 koron 
Pokój bez łazienki – 270 koron 
Śniadanie – 50 koron 
Obiad – 85 koron 
Kolacja – 75 koron 
 
Podczas pobytu w schronisku konieczna jest zmiana obuwia. 
 
Uwaga: w zgłoszeniu proszę podać jaki pokój oraz którą opcję wyżywienia zamawiacie – płacić się 
będzie na miejscu! 
 
Opłata za uczestnictwo: Symboliczna opłata w wysokości 100 koron od osoby będzie zbierana 
podczas prezentacji, ponieważ tym razem nie ma konieczności pokrycia kosztów przyjazdu 
wykładowców z całego świata. 
 
Budišov  (Budziszów) nad Budišovkou, Ośrodek Rekreacyjny „Zálesí”.  
 
Podróżujący z Zachodu: droga nr 46 - Šternberk – Opava, w Morawskim Berounie na Rynku skręcić 
w prawo. 
Podróżujący ze Wschodu: przez Vitkov do Budisova, przejechać przez Budisov kierując się na 
Guntramovice oraz Moravský Beroun, Ośrodek Rekreacyjny Zálesí jest za miastem, ok. 500m w lewo. 
 
Skręt do Ośrodka będzie oznaczony tablicą: ” Technical Diving Symposium”. 
 
 
 
  

e-mail: techmeeting@techmeeting.eu 


