
Informace k semináři 

 
Účastnický poplatek 

Pro registrované členy SOMSPOL, kteří mají uhrazené členské příspěvky na rok 2014, pro přednášející, 

pro pracovníky Sanatorií Klimkovice a pořádající školy je účast na semináři ZDARMA!!! 

 

Ostatní účastníci uhradí bezhotovostně poplatek ve výši 300,- Kč   do 19. 9. 2014  

Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 3734309/0800 

Do předmětu platby pro příjemce napište: Klimkovice a jméno a příjmení účastníka 

Stornopoplatek je možné obdržet při odvolání účasti do 1. 9. 2014. 

 

Doprava 

Klimkovice se nacházejí asi 20 km od Ostravy jihozápadním směrem, na trase Ostrava-Bílovec. Sanatoria 

jsou vzdálena z Klimkovic 3 km, nacházejí se na území části Hýlov. 

 

Doprava do Sanatorií Klimkovice: 

1) MHD autobusem č. 64 ze zastávky Svinov mosty dolní zastávka (dole pod mostem) na 

konečnou zastávku Sanatoria, nutno zakoupit jízdenku na 30 minut za 20,- Kč v automatu nebo ve 

stánku (u řidiče za 25- Kč) 

2) autobusem na zastávku Ostrava, ÚAN, dále ze zastávky Náměstí Republiky tramvajemi č. 4, 8, 

9 na zastávku Svinov mosty horní zastávka a dále ze zastávky Svinov mosty dolní zastávka (viz 

bod 1) 

3) vlakem na nádraží Ostrava-Svinov, dále autobusem MHD č. 64 ze zastávky Svinov nádraží 

(přímo před budovou, naproti pokladen) na konečnou zastávku Sanatoria, nutno zakoupit jízdenku 

na 30 minut za 20,- Kč v automatu nebo u řidiče za 25,- Kč 

4) autem na trase Ostrava – Bílovec z Klimkovic směr Sanatoria 

 
Jízdní řády bus. č. 64 a další jízdní řády MHD v Ostravě na www.dpo.cz 

Kávu, čaj možno zakoupit v automatu v předsálí. 

Večeřet a obědvat mohou účastníci přímo v restauraci Sanatorií Klimkovice nebo v okolních penzionech 

(ubytování a stravování si hradí účastník semináře). 

 

Ubytování 
Noclehy pro zájemce (včetně snídaně) budou rezervovány v Klimkovicích v penzionech  

Karolina, U Peršana, U Hasičů.  

 

Termíny pro přihlášení:  

přihlášení v internetové aplikaci        do 15. 9. 2014  

 objednávka noclehu           

 skupinová jodobromová koupel 26. 9. (pro 8 osob v plavkách) od 15,45   160,- Kč   

     

Přihlašovací formulář:  
https://docs.google.com/forms/d/1066L2iD9dMj3x99eHGyN6JcpGO6n02NrCcimQyeSxSE/viewform 

            

KLIMKOVICE 

https://docs.google.com/forms/d/1066L2iD9dMj3x99eHGyN6JcpGO6n02NrCcimQyeSxSE/viewform

