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Jak se dostanete na naše vzdělávací programy v Ostravě?
Prostory Prevalis, z. s. - objekt Ostravia, a. s.

ADRESA: 28. října 2663/150, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00 (htp://www.ostravia.cza/)

Při vstupu do budovy se dáte chodbou vlevo. Zhruba uprostřed chodby, zaa odbočkou
k bufetu, nalezanete po pravé straně kancelář Prevalisu č. 49.
K učebnám půjdete chodbou k bufetu, do salonku je vstup vlevo, do velké sálu vpravo.
JAK SE ZDE DOSTAT: tramvajová a autobusová zaastávka "Dům energetky":
1) tramvaj č. 4,8,9,11,12,18
2) autobus č. 35,39
Z Hlavního nádraží zade jede přímý tramvajový spoj č. 8.
PARKOVÁNÍ: V prostorách parkoviště Ostravia, a.s. bohužel není možné pro osoby, jež
nemají parkování předplaceno, parkovat. Můžete však využít parkoviště obchodního domu
Futurum, které se nacházaí přes cestu, 5 minut pěší chůzae.
Prevalis, za. s. je vedený u Městského soudu v Prazae, spolkový rejstřík, oddíl L, vložka 21968.
Bankovní spojení: 2900359069/2010 (Fio banka, a. s.).
Prevalis, za. s. je insttuce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č. j. 32 326/2010-25.
Programům všeobecné a selektvní prevence byla udělena certfkace číslo 37/14/1/CE a 37/14/2/CE.

Harmony Club Hotel

ADRESA: 28. října 170, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
(http://www.harmonyclub.cz/hotel-ostrava-accommodation.html)

Při vstupu do hotelu se u recepce na elektronické informační tabuli dozavíte, v které místost
se naše vzadělávací akce koná.
JAK SE ZDE DOSTAT: tramvajová a autobusová zaastávka "Dům energetky":
1) tramvaj č. 4,8,9,11,12,18
2) autobus č. 35,39
Z Hlavního nádraží zade jede přímý tramvajový spoj č. 8.
PARKOVÁNÍ: V prostorách hotelu je možné parkování předplatt. Můžete též využít
parkoviště obchodního domu Futurum, které se nacházaí edaleko hotelu (10 5 minut pěší
chůzae).
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Hotel Nikolas

ADRESA: Nádrařní 124, Ostrava, 702 00
(http://www.hotelnikolas.cz/).

Při vstupu do hotelu se u recepce dáte doprava a dojdete na konec chodby.
JAK SE ZDE DOSTAT: tramvajová zaastávka "Křižíkova": tramvaj č. 1,2,8,11,14,18
trolejbusová zaastávka "Vozaovna Trolejbusů": trolejbus č. 101,102,103,106
PARKOVÁNÍ: V prostorách hotelu je možné parkování předplatt.
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