PARKOVÁNÍ:
Pro parkování těch, kteří přijedou autem, doporučujeme využít maximálně parkoviště u plaveckého
bazénu a v navazující ulici Smetanova u bazénu (viz mapa).
Tato ulice k bazénu bude výjimečně v obou směrech dopravní změnou uvolněna pro parkování
pouze účastníkům LF (běžně je zde zákaz vjezdu).
PODMÍNKOU PARKOVÁNÍ JE IDENTIFIKACE VAŠEHO VOZIDLA LOGEM LF, KTERÉ
doporučujeme vytisknout na formát 10x10 cm a umístit za přední sklo u spolujezdce.
V termínu 31. 5. od 8 do 11 hodin se budou v blízkosti Multifunkčního centra pohybovat městští
policisté v zelenožlutých vestách, kteří Vás ochotně navedou na správný parking.
Parking u MFC z ulice Družstevní je díky rekonstrukci silnice zcela nedostupný.
Pokud se budete v průběhu akce 31. 5. až 1. 6. pohybovat vozem po městě (máme ve městě několik parkovacích automatů) a Vaše
vozidlo nebude stát na evidentně nebezpečném místě a bude označeno uvedeným logem za předním sklem spolujezdce,
očekávejte toleranci městské policie.

DOVOZ OD A ODVOZ K VLAKOVÉMU NÁDRAŽÍ:
Pro ty, co uvedli, že přijedou vlakem a mají zájem, abychom je vyzvedli u nádraží v Hlinsku a dopravili k Multifunkčnímu centru
(případně dopravili opačným směrem), sdělujeme, že:
před vlakovým nádražím bude ve Vámi uvedenou dobu v registraci přistaveno vícemístné vozidlo, které bude mít také za předním
sklem umístěno logo LeaderFESTu.
Řidičem bude pan Hrabčuk, tel. 724 191 975. Bude mít seznam osob, které má odvézt.
V případě jakýchkoli komplikací z Vaší strany (zpoždění, ujetí navazujícího spoje, jiných obtíží...) kontaktujte přímo výše
uvedeného dopravce.
DALŠÍ:
Pro účast na akci v objektu Multifunkčního centra je důležitá registrace každého účastníka. Vzhledem k omezené kapacitě objektu
bude registrace účastníků kontrolována.
Pokud máte kdokoli jakýkoli další problém (například nezajištěné ubytování, změnu termínu nebo obsahu exkurzí, zrušení nebo
přehlášení oběda atd.), kontaktujte nás na HOT-LINE:. Míša Šinkorová 777 160 323 (sinkorova@mashlinecko.cz)
Věřte, že se Vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc.
Těšíme se na viděnou!
Za všechny organizátory Olga Ondráčková
Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Máchova 1121, 539 01 Hlinsko

