SE ŠKOLOU NA MS
Vážení zástupci škol, abychom vám usnadnili a co nejvíce zpříjemnili návštěvu florbalového Mistrovství světa
v Praze, připravili jsme několik užitečných rad a pokynů. Věříme, že si i díky nim společně užijeme atmosféru
šampionátu na maximum.

VSTUPENKY
Do O2 areny i do Areny Sparta je možný
vstup pouze s platnou vstupenkou.
Pokud

jste

vyzvednutí

zvolili

možnost

vstupenek

v sídle

osobního
Českého

florbalu (adresa: Lomnického 1705/5, 140
00 Praha 4-Nusle), pak je již nyní můžete
vyzvedávat.

Kontaktní

Bartůňková,

tel.:

osoba:

Kateřina

+420 721 671 237,

e-mail: bartunkova@prague2018.com
Vstupenky zaslané poštou byly rozesílány
kolem 19.11.2018. Pokud by vám tedy
nedorazily do 27.11.2018, neváhejte nás
kontaktovat na e-mailu:
skoly@ceskyflorbal.cz.
Na vstupenkách do O2 areny je uváděn čas
prvního utkání, ale lístek platí na celý
dopolední blok, tedy i na druhý zápas dne.
V případě, že bude na místě jakýkoli
problém se vstupem, kontaktujte prosím naše pořadatele ve zřízeném WILL CALL centru před O2 arenou, nebo
TICKET OFFICE, který je součástí Areny Sparta.

Do obou arén je navíc umožněn opakovaný vstup. U O2 areny musí mít děti vstupenku u sebe. U Areny Sparta
budou diváci označováni, pokud budou chtít halu opustit a pak se do ní vrátit.

VSTUP
Při vstupu do obou sportovních hal budou probíhat bezpečnostní kontroly tak, jako je to běžné i u jiných sportovních
akcí. Nenechávejte tedy vstup na poslední chvíli. Haly otevírají vždy hodinu před úvodním utkáním dne. Ke
každému utkání je navíc připravována úvodní show, která má přibližně 20 minut, takže se nemusíte bát toho, že
bychom žáky v aréně nezabavili.

ZVEME VÁS NA KÁVU
Ke vstupenkám jsme pro učitelský sbor přichystali i menší
pozornost. Naleznete u nich poukaz na kávu, nebo jiný horký
nápoj, který můžete uplatnit na každém stánku s občerstvením,
které jsou v obou halách.

PŘIPRAVTE SE
Budeme rádi, pokud v hodinách výuky přiblížíte svým žákům
země, které uvidí v akci.
Naše tipy: Příprava transparentů v hodinách výtvarné výchovy,
vzkazy českým hráčům jako součást českého jazyka, nebo
ladění hlasivek v rámci hudební výchovy. 😊

SOUTĚŽTE S NÁMI
Ve spolupráci se společností Avast a jejich projektem Buď safe online připravujeme v rámci přestávkového
programu pro děti edukační soutěž o malý dárek. Pokud si na stánek přijde žák vyzvednout dárek v doprovodu
učitele, mohou se zapojit jako škola do další fáze soutěže a vyhrát návštěvu Youtubera Jirky Krále na své škole
s workshopem o bezpečnosti na internetu. Více o projektu Buď safe online zde: https://www.budsafeonline.cz/

JEDINEČNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Produkční tým šampionátu chystá pro vaše žáky spoustu překvapení. Tady je malá ochutnávka toho, na co se
mohou těšit:
•

Unikátní intro show s projekcemi

•

Social Watch – zapojení do show na kostce, při použití hashtagu #WFCprague

•

Noise Meter – měřič hlasitosti

•

Scénky s maskoty

•

Přestávkové aktivity a soutěže

•

Tleskátka

•

Roztleskávačky

•

Zapojení do show se svícením mobilními telefony

•

Emoji challenge na kostce

PITNÝ REŽIM A STRAVA
Obě arény jsou bohužel nekompromisní se svačinami a pitím, které by si mohli chtít žáci vzít. Při kontrolách je
bohužel bezpečnostní služba může zabavit. Ve spolupráci s O2 arenou tedy přikládáme ceník, abyste mohli s rodiči
naplánovat kapesné. Ceny občerstvení v Areně Sparta budou podobné.

SKUPINA

PRODEJNÍ
CENA

NÁPOJE

VODA BONAQUA NEPERLIVÁ / JEMNĚ PERLIVÁ

35 Kč

NEALKO

CAPPY ICE FRUIT - MULTI / POMERANČ

50 Kč

COCA COLA, LIGHT, ZERO, FANTA, SPRITE

50 Kč

NESTEA BROSKEV

50 Kč

NESTEA ZELENÝ ČAJ

50 Kč

POWERADE MOUNTAIN BLAST

75 Kč

NEALKO

ILLY coffee (0,2 L CAN)

55 Kč

OSTATNÍ

RED BULL (0,25 L CAN)

65 Kč

PIVO STAROPRAMEN - NEALKO (0,5 L CAN)

35 Kč

STAROPRAMEN SVĚTLÉ 10° 0,4l ČEPOVANÉ

45 Kč

STAROPRAMEN COOL LEMON / GREP PLECH 0,5 L

40 Kč

HORKÉ

ČAJ

25 Kč

NÁPOJE

KÁVA ČERNÁ / CAPPUCCINO

35 Kč

0,5 L

NÁPOJE

POLOŽKA PRODEJE - SEZONA 2018/2019

PIVO

DOPLŇKOVÝ
PRODEJ

HOT DOG

JÍDLO

CHICKEN

BURGER

HORKÁ ČOKOLÁDA

35 Kč

CHIPS LAYS SLANÉ & VÝBĚR DRUHŮ

40 Kč

BOUNTY, SNICKERS

35 Kč

HARIBO

40 Kč

NACHOS + DIP, 50g+50g

60 Kč

POPCORN slaný 60g

45 Kč

HOT DOG

55 Kč

KLOBÁSA

60 Kč

combo hot dog (hot dog + nápoj)

80 Kč

combo klobása (klobása+nápoj)

85 Kč

KUŘECÍ KŘIDÉLKA

80 Kč

KUŘECÍ NUGETY

80 Kč

SMAŽENÉ HRANOLKY

50 Kč

combo křídla (křídla, hranolky, nápoj)

145 Kč

combo nugety (nugety, hranolky, nápoj)

145 Kč

BURGER SE SALÁTEM

95 Kč

BURGER SE SLANINOU

95 Kč

SMAŽENÉ HRANOLKY

50 Kč

combo BURGER (burger, hranolky, nápoj)
PIZZA

PIZZA SALÁMOVÁ / PIZZA SÝROVÁ
combo pizza (pizza, nápoj)

STÁNEK

SLADKÉ

160 Kč
90 Kč
125 Kč

SENDVIČ S KUŘECÍM MASEM A KARI MAJONÉZOU

85 Kč

TORTILLA WRAP S KRŮTÍM MASEM

85 Kč

SALÁT OVOCNÝ

80 Kč

CAPRESE SALÁT

70 Kč

KOPEČEK ZMRZLINY

25 Kč

PLETENEC S JAVOR. SIRUPEM A OŘECHY

40 Kč

CHEESCAKE

60 Kč

CARROT CAKE

65 Kč

*na všech prodejních místech jsou přijímány běžné druhy platebních karet včetně contactless

PICK UP POINT
Pokud by se náhodou některý z žáků ztratil, je připraven pick up point, kde si ho budete moct vyzvednout. Ten je
umístěn v hlavní části prstence O2 areny. Je to stánek Českého florbalu, jehož součástí je i stánek společnosti
Avast. Bude ideální, aby vaši žáci dostali instrukce, že mají v tomto případě oslovit jeho obsluhu, která již vše další
zařídí.

ZTRÁTY A NÁLEZY
V případě ztrát a nálezů kontaktujte prosím odpovědné osoby na těchto kontaktech:
O2 ARENA: telefon na recepci: +420 266 771 000
ARENA SPARTA: telefon na recepci: +420 234 002 710

POCHLUBTE SE
Budeme rádi, pokud florbalový šampionát podpoříte a spolu se studenty dáte vědět i na internetu, že se na
Mistrovství světa chystáte.
Komunikační kanály mistrovství světa:
Oficiální hashtag: #WFCprague
Web: https://www.ceskyflorbal.cz/ms2018/
Facebook: https://www.facebook.com/IFF.Floorball
Instagram: https://www.instagram.com/iff_floorball/

DOPRAVA
Chtěli bychom vás o poprosit o maximální součinnost, pokud se chystáte k arénám dorazit vlastním autobusem.
O2 ARENA: Je možné využít parkoviště u nádraží Libeň – pozor, jeho kapacita je omezená a nelze garantovat,
že se na něj všichni zájemci vejdou.
ARENA SPARTA: U této haly je bohužel zakázán vjezd autobusů přímo k hale, proto vás prosíme o nezajíždění
do ulice Kovanecká.
Autobusy však mohou žáky vyložit na točně MHD stanice Českomoravská, která je hned u O2 areny a 10 minut
od Areny Sparta. V tomto případě vás poprosíme o vytištění a umístění cedule do autobusu s nápisem: MS
FLORBAL ŠKOLNÍ AUTOBUS, kterou naleznete ve druhém dokumentu.

Parkoviště u nádraží Libeň a točna u MHD Českomoravská:

