ENGLISH VERSION BELOW

Drodzy Filmspringowiczowie!
Poniżej zamieszczamy przydatne informacje dotyczące Plenerów Film Spring Open 2019
Plenery odbywają się w terminie 15-24 października 2019 na terenie Ośrodka "Przegorzały”, ul. Jodłowa 13, 30252 Kraków


Dojazd

Dojazd z Lotniska Balice:
- taksówką, odległość około 10 km.
Dojazd z dworca PKP i z PKS - komunikacją miejską lub taksówką


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


Rezerwacja noclegów

W sprawie rezerwacji noclegów w ośrodku, gdzie będą się odbywać Plenery Film Spring Open – Dom Gościnny
„Przegorzały”, ul. Jodłowa 13, Kraków – prosimy o zgłaszanie rezerwacji na maila: biuro@filmspringopen.eu
Termin rezerwacji noclegu tylko do 5 września 2019 lub do wyczerpania miejsc noclegowych. Ilość miejsc
ograniczona. Rezerwacji noclegów dokonują wyłącznie Organizatorzy po dokonaniu opłaty rejestracyjnej przez
uczestnika:
-

Cena za zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym – 80 PLN/ osoba/dzień
Cena za zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym – 70 PLN/ osoba/dzień
Wszystkie pokoje 1-osobowe oraz studia są zarezerwowane dla organizatorów



Wyżywienie

Posiłki są płatne osobno w restauracji w Domu Gościnnym UJ "Przegorzały".
Ważne! Koszty wyżywienia nie są wliczane do zakwaterowania. 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
* kubek termiczny, termos

W sprawach dotyczących organizacji FSO prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednimi członkami ekipy:
http://filmspringopen.eu/pl/fundacja/

Do zobaczenia na Plenerach, 15 – 24 października 2019 w Krakowie!

----------------

Dear participants of Film Spring Workshop 2019!
Film Spring Open 2018 will take place at “Przegorzały” Guest Hous, Jodłowa 13 street, Kraków, from 15 till 24 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


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.


Accommodation bookings

If you would like to book an accommodation in the Film Spring Open location – the Guest House "Przegorzały",
ul. Jodłowa 13, Krakow, Poland – please send us information by e-mail about your booking preferences
at: biuro@filmspringopen.eu
Deadline for accommodation bookings is only until September 5th 2018 until there are no more places
available. There is a limited number of places. The organizers make bookings only after completing the
registration fee payment:
-

Price for accommodation in a double room – 80 PLN/person/day (~17 €)
Price for accommodation in a triple room – 70 PLN/person/day (~15 €)
Studios and all single bedrooms are reserved for the organizers.



Meals

Meals are paid separately at the restaurant in the Guest House "Przegorzały".
Important! The costs are not included in the accommodation. Three meals per day:
Breakfast Buffet: 20 PLN (~4,70 €), Lunch: 20 PLN (~4,70 €), Dinner: 20 PLN (~4,70 €).

If you have any further questions, please contact us directly: http://filmspringopen.eu/en/foundation/

See you in Krakow on 15th-24th October 2019 at Film Spring Open!

