Orientační plánek

• Zastávka bezplatné
autobusové dopravy

•
•
•
•

Stanoviště OPD, MD a ŘSD
Dětský koutek
WC
Kyvadlová doprava tunelem

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PRAŽSKÉM OKRUHU
Z důvodu ochrany Vaší bezpečnosti Vás prosíme o dodržování
následujících pravidel:
1/ Nevstupujte do zakázaných zón! Nepřelézejte a nepřeskakujte
přes svodidla! Nevstupujte na sjezd z komunikace!
2/ Do areálu nevnášejte nebezpečné předměty, jako jsou zbraně,
skleněné láhve, drogy a výbušniny.
3/ Do areálu nevjíždějte motorovými vozidly, není doporučen ani vstup
se psy a jinými domácími zvířaty!
4/ Po areálu se pohybujte pouze pěšky, na vyhrazených místech také
na in-line bruslích nebo koloběžce.
Návštěvníky, kteří nebudou dodržovat výše uvedená pravidla, budeme
nuceni vykázat mimo areál. Stejně budeme postupovat i vůči osobám
podnapilým či nějakým jiným způsobem ohrožujícím bezpečnost
ostatních účastníků akce.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemnou zábavu
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Hudební stage
Půjčovna in-line bruslí
Občerstvení
WC
Kyvadlová doprava tunelem
Začátek in-line trasy

Doprava
09.00 –17.30 Kyvadlová doprava ze stanice metra B
Smíchovské nádraží a zpět
První autobus od metra B Smíchovské nádraží vyjíždí v 08.45 h,
poslední autobus z křižovatky Strakonická u Zbraslavi odjíždí
v 17.30 h. Zastávky budou označeny motivy OPD.
Celodenní program
09.00 – 17.00 Doprovodný program pro rodiny s dětmi
09.00 – 17.00 Pohodová in-line vyjížďka na 5km trase v jednom směru
09.00 – 17.00 Prodejní stánky s občerstvením
09.00 – 17.00 Prezentace OPD, MD a ŘSD

• Konec inline trasy
• Občerstvení
• WC
In-line trasa

12.30 – 13.00
13.30 – 14.00
14.00 (max. 1,5 hod.)
15.30 – 15.45
15.45 – 15.50
15.50 – 16.00
16.00
16.30

Autogramiáda a focení s T. Vernerem
Odpolední program – exhibice žongléra a soutěž pro děti
Start 2. organizované vyjížďky
Freestyle fotbal exhibice + beatbox
Soutěž pro děti s hakisakem
BMX flatland exhibice
Uzavření půjčovny
Zakončení akce moderátorem, reprodukovaná hudba

Program jednotlivých akcí
09.00
Zahájení akce moderátorem, reprodukovaná hudba
10.30 – 10.40 Hakis exhibice
10.40 – 10.45 Soutěž pro děti s hakisakem
10.45 – 10.55 BMX flatland exhibice
10.55 – 11.00 T. Verner vás zve na in-line vyjížďku
11.00 (max. 1,5 hod.) Start 1. organizované vyjížďky
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