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Garść praktycznych informacji dla tych, którzy mają wątpliwości 

odnośnie dojazdu  i zakwaterowania 

 

Festiwal rozpoczynamy w poniedziałek 12 czerwca, w hotelu "Centrum 

Konferencyjno – Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty" przy ul. 

Bobrowiecka 9  

 

Od godziny 11.30 będzie czynna recepcja festiwalowa (zlokalizowana w 

budynku G, tuż obok recepcji hotelowej), gdzie będzie się można 

zarejestrować pobierając identyfikatory i katalogi. Po tej obowiązkowej 

części podany zostanie obiad, a potem rozpoczną się wyjazdy na wizyty 

studyjne.  

 

Ważna informacja dla ekip warszawskich, które rezygnują z obiadu - 

- prosimy, byście byli w Centrum najpóźniej o 12.45. 

 

Zakwaterowanie w pokojach będzie możliwe dopiero w godzinach 

wieczornych, jednak wszystkim zapewniamy przechowalnię bagażu.  

W tym roku uczestnicy Festiwalu nocują w dwóch hotelach: ww. hotelu 

Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty oraz w 

hotelu Atos.  

Rejestrując się w recepcji Festiwalu otrzymacie informację, w którym 

hotelu jesteście zakwaterowani.  

 

 

 

http://www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna
http://www.centrumkonferencyjne.com.pl/
http://www.centrumkonferencyjne.com.pl/
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DOJAZD DO HOTELU 

Przejazd na trasie Dworzec Centralny – Bobrowiecka 

Przejazd na trasie Dworzec Wschodni - Bobrowiecka  

Przejazd na trasie Dworzec Zachodni – Bobrowiecka 

Przejazd na trasie Młociny – Bobrowiecka 

 

Po wizytach studyjnych spotykamy się o godzinie 17.00 w kinie Iluzjon 

Filmoteki Narodowej na uroczystej gali. Jeśli planujecie dołączyć do nas 

w tym momencie, prosimy o punktualność.  

Drugiego dnia (13 czerwca), rozpoczynamy działania festiwalowe od 

warsztatów w Warszawskiej Szkole Filmowej, które rozpoczną się o 9.30. 

Festiwal zakończy się lunchem o godzinie 14.30. 

 

DOJAZD DO DWORCA CENTRALNEGO 

Przejazd na trasie Warszawska Szkoła Filmowa - Dworzec Centralny 

Przejazd na trasie Warszawska Szkoła Filmowa - Dworzec Zachodni 

Przejazd na trasie Warszawska Szkoła Filmowa - Dworzec Wschodni 

Przejazd na trasie Warszawska Szkoła Filmowa - Młociny 

 

Więcej informacji czeka na Was na miejscu! Do zobaczenia!  

 

 

http://www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna
https://www.google.pl/maps/dir/Dworzec+Centralny,+Warszawa,+Aleje+Jerozolimskie,+Warszawa/Bobrowiecka+9,+Warszawa/@52.2148766,21.0081797,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x471ecc8d7049c6ff:0xb87d838e2f351b40!2m2!1d21.003318!2d52.228777!1m5!1m1!1s0x471ecd3bd7d04051:0x9ba5fcafccd31eaa!2m2!1d21.0458742!2d52.2006987!3e3
https://www.google.pl/maps/dir/Dworzec+Centralny,+Warszawa,+Aleje+Jerozolimskie,+Warszawa/Bobrowiecka+9,+Warszawa/@52.2148766,21.0081797,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x471ecc8d7049c6ff:0xb87d838e2f351b40!2m2!1d21.003318!2d52.228777!1m5!1m1!1s0x471ecd3bd7d04051:0x9ba5fcafccd31eaa!2m2!1d21.0458742!2d52.2006987!3e3
https://www.google.pl/maps/dir/Warszawa+Wschodnia,+Kijowska,+Warszawa/Bobrowiecka+9,+Warszawa/@52.2243126,21.0273257,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x471ecc3602223029:0x1d0becbce0dbc8cc!2m2!1d21.0512503!2d52.2523289!1m5!1m1!1s0x471ecd3bd7d04051:0x9ba5fcafccd31eaa!2m2!1d21.0458742!2d52.2006987!3e3
https://www.google.pl/maps/dir/Dworzec+Zachodni,+Aleje+Jerozolimskie,+Warszawa/Bobrowiecka+9,+Warszawa/@52.2097553,20.9707488,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x471ecca7548a6eff:0xfe5f10290369d74f!2m2!1d20.9640474!2d52.2183937!1m5!1m1!1s0x471ecd3bd7d04051:0x9ba5fcafccd31eaa!2m2!1d21.0458742!2d52.2006987!3e3
Przejazd%20na%20trasie%20Młociny%20-%20Bobrowiecka
https://www.google.pl/maps/dir/Zaj%C4%85czka+7,+Warszawa/Warszawa+Centralna,+Aleje+Jerozolimskie,+Warszawa/@52.2440174,20.9849385,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x471ecb8b0091cd73:0x3ba8a7ef0e119f8f!2m2!1d20.9931661!2d52.2595795!1m5!1m1!1s0x471ecc8d65233559:0xeb0bc9f267c74ed9!2m2!1d21.0032751!2d52.2288411!3e3
https://www.google.pl/maps/dir/Zaj%C4%85czka+7,+Warszawa/Dworzec+Zachodni,+Aleje+Jerozolimskie,+Warszawa/@52.2380039,20.9547486,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x471ecb8b0091cd73:0x3ba8a7ef0e119f8f!2m2!1d20.9931661!2d52.2595795!1m5!1m1!1s0x471ecca7548a6eff:0xfe5f10290369d74f!2m2!1d20.9640474!2d52.2183937!3e3
https://www.google.pl/maps/dir/Zaj%C4%85czka+7,+Warszawa/Warszawa+Wschodnia,+Kijowska,+00-001+Warszawa/@52.2539711,21.0048094,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x471ecb8b0091cd73:0x3ba8a7ef0e119f8f!2m2!1d20.9931661!2d52.2595795!1m5!1m1!1s0x471ecc3602223029:0x1d0becbce0dbc8cc!2m2!1d21.0512503!2d52.2523289!3e3
https://www.google.pl/maps/dir/Zaj%C4%85czka+7,+Warszawa/Warszawa+Wschodnia,+Kijowska,+00-001+Warszawa/@52.2539711,21.0048094,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x471ecb8b0091cd73:0x3ba8a7ef0e119f8f!2m2!1d20.9931661!2d52.2595795!1m5!1m1!1s0x471ecc3602223029:0x1d0becbce0dbc8cc!2m2!1d21.0512503!2d52.2523289!3e3

