ENGLISH VERSION BELOW
Drodzy Filmspringowiczowie!
Poniżej zamieszczamy przydatne informacje dotyczące Plenerów Film Spring Open 2018


Miejsce

Plenery odbywają się w terminie 17-26 października 2018 na terenie Domu Gościnnego WOLSKI (Przegorzały)
ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków.


Dojazd

Dojazd z Lotniska Balice:
- taksówką, odległość około 10 km.
- z dworca PKP i z PKS - komunikacją miejską (ok. 7min jazdy i 7min pieszo (550m)
Z przystanku Salwator: autobusy linii:
239 (kierunek: Jeziorzany Pętla) odjazdy co ok. 20 min
209 (kierunek: Morawica) odjazdy co ok. 15 min
Przystanek: Zaskale (NŻ).
Z przystanku Cracovia Stadion, przez: Salwator:
102 (kierunek: Bielany) odjazdy co ok. 40 min
Przystanek: Zaskale (NŻ).
Do zajezdni Salwator kursują tramwaje linii:
6 (Kurdwanów P+R- Salwator)
1 (Wzgórza Krzesławickie- Salwator)
2 (Cmentarz Rakowicki- Salwator)


Noclegi (alternatywne propozycje znajdziesz na końcu Infopaka)



Faktury

Fakturę za opłatę rejestracyjną dostaniesz dopiero po dokonaniu opłaty rejestracyjnej.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy inną opcję płatności, w takim wypadku prosimy o
kontakt invoicefso@gmail.com


Wyżywienie

Posiłki są płatne osobno w restauracji w Domu Gościnnym Wolski (Przegorzały).
Ważne! Brak wolnych miejsc noclegowych w hotelu!
Ceny posiłków to odpowiednio: Śniadanie bufet: 20 PLN, Obiad: 20 PLN, Kolacja: 20 PLN.
Przed przyjazdem do Krakowa prosimy upewnić się, że zapakowaliście niezbędne przedmioty.
Lista przydatnych rzeczy, które warto zabrać ze sobą:
* karty pamięci (np. SD, CF, SxS, CFast 2, QXD, itp.)
* przenośne dyski twarde na Wasze filmy
* mobilny internet (własne HotSpoty internetowe)
* słuchawki
* ciepłe ubrania oraz wytrzymałe buty w razie pogorszenia się pogody
* swój ulubiony kubek lub termos (dbamy o środowisko naturalne i nie zaśmiecamy miejsca pracy)
W sprawach dotyczących organizacji FSO prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednimi członkami ekipy:
http://filmspringopen.eu/pl/fundacja/

[EN]
Dear participants of Film Spring Workshop 2018!


Location

Film Spring Open 2018 will take place at Guest House WOLSKI (Przegorzały), Jodłowa 13 street, Kraków, from
17 till 26 of October 2018.
Before you arrive to Krakow please make sure you have packed everything in your luggage.
Below you may find some useful information:


How to get to Przegorzały:

From Balice Airport:
The best way to get to Przegorzały from the airport is by taxi or uber, it will be around 10 km
From the railway/bus station - local transport (ca. 7 min. by car plus 7 min on foot (550m)
Buses from Salwator bus stop:
239 (direction: Jeziorzany Pętla) – the bus comes approx. every 20 min
209 (direction: Morawica) - approx. every 15 min
Bus stop: Zaskale (request stop).
Buses from Cracovia Stadion bus stop, through: Salwator:
102 (direction: Bielany) - the bus comes approx. every 40 min
Bus stop: Zaskale (request stop).
Tramways to Salwator terminal:
6 (Kurdwanów P+R- Salwator)
1 (Wzgórza Krzesławickie- Salwator)
2 (Cmentarz Rakowicki- Salwator)



Accommodation (you can find some alternative places at the end of this Infopack)
Invoices

Invoices will be issued only after you complete the payment.
If you pay by bank transfer and need an invoice, please send us all the necessary data for the invoice
at invoicefso@gmail.com
If you want to pay by a different way please contact us at the same e-mail address.


Meals

Meals are paid separately at the restaurant in the Guest House Wolski (Przegorzały).
Importatnt! The accommodation booking is closed. No free rooms available.
Three meals per day: Breakfast Buffet: 20 PLN (~4,70 €), Lunch: 20 PLN (~4,70 €), Dinner: 20 PLN (~4,70 €).
Before arriving in Krakow, please make sure that you have packed the necessary items.
A list of useful things to take with you:
* memory cards (eg SD, CF, SxS, CFast 2, QXD, etc.)
* portable hard drives for your movies
* mobile Internet (own HotSpots)
* headphones
* warm clothes and durable shoes in case of strong winds or heavy rain
* your favorite mug or thermos (we care about natural environment, safe and healthy workplace)
If you have any further questions, please contact us directly: http://filmspringopen.eu/en/foundation/

WAŻNE! Wymienione poniżej alternatywne miejsca noclegowe nie są partnerami Plenerów Film Spring Open.
IMPORTANT! The alternative accommodation options listed below are not partners of Film Spring Open
Workshop.

NOCLEGI:
ACCOMMODATION:
AirBnB
Pokoj z łazienką dla 2 osób:
Room with a bathroom, 2 guests:
www.airbnb.pl/rooms
Studio dla 2 osób
Studio apartment, 2 guests
www.airbnb.pl/rooms

Booking.com:
Extra pokoje do wynajęcia ul. Białe Wzgórze 11, Zwierzyniec
Extra pokoje do wynajęcia (rooms to let), ul. Białe Wzgórze 11, Zwierzyniec
www.booking.com/hotel

Praska Apart, ul. Praska 34c nr 3, Dębniki (15 min od Stadionu Cracovii)
Praska Apart, ul. Praska 34c nr 3, Dębniki (15 min from Stadion Cracovia)
www.booking.com/hotel

Studio Emaus 19, ul Emaus 19 Zwierzyniec
Studio Emaus 19, ul Emaus 19 Zwierzyniec
www.booking.com/hotel

Apartament Salwator, ul Komorowskiego Bolesława 11/11 Zwierzyniec
Apartament Salwator (suite), ul Komorowskiego Bolesława 11/11 Zwierzyniec
www.booking.com/hotel

Zajazd Srebrna Góra, ul. Księcia Józefa 120, Zwierzyniec (obecnie wyprzedany, ale wszystko może ulec zmianie)
Zajazd Srebrna Góra, ul. Księcia Józefa 120, Zwierzyniec (currently fully booked but everything can change)
www.booking.com/hotel

Villa Julia ul. Księcia Józefa 291a, Zwierzyniec (obecnie wyprzedane)
Villa Julia ul. Księcia Józefa 291a, Zwierzyniec (currently fully booked)
www.booking.com/hotel

