
LeaderFEST 2012 Levoča 

Informácie pre registrovaných účastníkov 

 

1. Ubytovanie 

Rozpis ubytovania je súčasťou prílohy e-mailu. Zmeny už nie sú možné . 

 

2. Parkovanie 

Parkovanie je možné priamo v meste a spoplatňuje sa podľa platného cenníka Technických služieb 

mesta Levoča: http://ts.levoca.sk/ (na ich stránke celkom dole otvoriť pdf súbor). 

V bočných uliciach je parkovanie bezplatné. Hotely Barbakan a U Leva majú vlastné hotelové 

parkovisko zo zadnej strany, U Leva – max. 15 miest. 

 

3. Miesto a čas registrácie 

29.5.2012   14:00 – 20:00 hod. - budova Kina, po 20.00 hod. volať na tel. číslo  0903 641 645 

30.5.2012   07:30 – 11:00 hod. - budova Kina, po 11.00 hod. volať na tel. číslo 0903 641 645 

 

4. Uvítací večer: 

Dátum:       29.5.2012 

Miesto:       Kongresová sála Mestského divadla 

Začiatok:    20:00 hod. 

Program:    Trio zo Spišského Podhradia (husle, kontrabas, akordeón)  

          Ochutnávka regionálnych produktov 

 

5. Fakultatívne výlety 

Spišský hrad - nočná prehliadka 29.5.2012  

Zraz:                          19:00 hod.  

Miesto:                      socha Ľudovíta Štúra – hlavné veľké parkovisko 

Odchod z Levoče:    19:15 hod. 

Poplatok:                   40 € / osoba 

 

Historická Levoča – prehliadka mesta s výkladom 29.5.2012 

Začiatok prehliadky:        17:00 hod.  

Miesto:                                socha Ľudovíta Štúra – hlavné veľké parkovisko 

Trvanie prehliadky:          1 hod 

Poplatok:                            0 € 

 

Vidieť vidiek na vlastné oči – 31.5.2012 

Zraz:             14:45 hod. 

Miesto:          socha Ľudovíta Štúra – hlavné veľké parkovisko 

Odchod:        15:00 hod. 

http://ts.levoca.sk/
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Poplatok:      20 € / osoba 

 

 

 

Spišský hrad – 31. 5.2012  

Zraz:                          14:45 hod.  

Miesto:                      socha Ľudovíta Štúra – hlavné veľké parkovisko 

Odchod z Levoče:    15.00 hod. 

Poplatok:                   40 € / osoba 

 

6. Pamiatky mesta – 30.5.2012 

Chrám sv. Jakuba 

Trvanie prehliadky so sprievodcom: 20 min. 

Jazyk:                                                    slovenčina, nemčina 

 

Časy prehliadky so sprievodcom:       8:30, 9:30, 10:30, 11:30  

                                                             13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

                                                              mimo týchto časov je potrebné sa ohlásiť v kancelárii 

                                                              oproti vchodu do kostola (budova MsÚ zo zadnej strany) 

 

Evanjelický kostol 

Otvorený od 10.00 hod do 14.00 hod. 

Prehliadka len bez sprievodcu. 

 

Spišské múzeum + Radnica + Dom Majstra Pavla  

Otvorené:        9:00 – 17:00 hod. 

Vyzdvihnutie vstupenky do všetkých troch objektov na Radnici! 

 

Záväzné prihlášky na výlety a exkurzie: 

SJ:       http://www.doodle.com/k4ds85a53mrkfcau 
AJ:      http://doodle.com/aqpdsvtz95hai9gg 

 

7.  Spoločenský večer  

Dátum:                        30.5.2012 

Miesto:                         priestory Mestského divadla 

Začiatok:                     20:00 hod. – divadelná sála 

                                     21:30 hod. – Kongresová sála (raut) 

Program v skratke:   

Divadelná sála:             Chorus Minor – komorný spevácky zbor, Levoča 

                                      FS Levočan – folklórna skupina, Levoča 

Kongresová sála:           Fantasic – hudobná skupina, Dúbrava 

http://www.doodle.com/k4ds85a53mrkfcau
http://doodle.com/aqpdsvtz95hai9gg
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Vhodné oblečenie: róby sa nevyžadujú, ale topánky čo netlačia sú nevyhnutnosťou  

      

8. Originály faktúr 

Originály faktúr budú účastníkom odovzdané priamo pri registrácii. 

Účastníci si môžu nájsť 3D prezentáciu mesta Levoča na 

http://www.levoca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=6690  

http://www.panoramy3d.sk/index.php/levoa-1-anglicky 

 

Účastníci budú mať možnosť si zdarma stiahnuť elektronickú prezentáciu z úsekov konferencie 

LeaderFEST 2012 pre iPhone, iPAd na webovej stránke www.3-D.sk 

 

Pre zabezpečenie publicity Vašej organizácie si môžete so sebou priniesť informačné bannery, 

letáky, propagačné materiály, ktoré budú umiestnené v priestoroch KINA na verejne prístupnom 

mieste.  

 

 

http://www.levoca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=6690
http://www.panoramy3d.sk/index.php/levoa-1-anglicky
http://www.3-d.sk/

