Cantate Budweis 2019

Všeobecné informace k festivalu
♫ Detailní program & vouchery
Obdrželi jste v příloze detailní program pro Váš pěvecký sbor s termíny koncertů a se všemi objednanými
službami, jako i vouchery na poskytnuté služby. Hotelový voucher prosíme podepsaný odevzdat na recepci při
příjezdu a případně opravit skutečný počet osob, event. pozměněnou skladbu pokojů. Voucher na závěrečnou
oslavu s večeří odevzdáte v hotelu Clarion v kongresovém sálu. Ostatní vouchery předáte své průvodkyni. Vouchery jsou podklad pro konečné vyučtování jak s dodavateli služeb tak i s Vaším sborem.
♫ Cestovní dokumenty
Prosím překontrolujte před odjezdem, že všichni účastníci mají sebou občanský průkaz. Svoji identitu jste povinni prokazovat na výžádání i hotelích na územi České republiky.

♫ Registrace v hotelu - přihlašovací povinnost hostů
Hotely nejen v Evropské unii musí registrovat osobní data ubytovaných hostů, ale i téměř všude na světě. Aby
se ušetřil čas a nemusel každý jednotlivý člen sboru vyplňovat na recepci při příjezdu do hotelu tzv. registrační
lístek, je v příloze předtisk na hromadnou registraci celého sboru a prosíme si vyplnit během cesty do Českých
Budějovic a při příjezdu odevzdat na recepci. Vyplněná registrace je z důvodů ochrany dat určená výlučně pro
hotel a proto Vás prosíme, nám vyplněnou registraci neposílat. Děkujeme.

♫ Příjezd do hotelu
Vaše průvodkyně Vám bude nápomocna při ubytování v hotelu a dle Vámi odevzdaného jmenného seznamu s
příslušnou skladbou pokojů Vám budou rozdány karty nebo klíče od pokojů. V případě, že se příjezd do českých
Budějovic opozdí, prosíme informovat průvodkyni, jejíž mobilní číslo je uvedeno v detailním programu.
♫ Parkoviště autobus
U hotelu CB-Royal v Českých Budějovicích je zajištěno parkoviště pro autobus přímo u hotelu a je zdarma. V
Českém Krumlově se změnili podmínky na zastavení a parkování autobusů s platností od 01.06.2019. Proto
prosíme odjet a parkovat na parkoviště č. 4 Zámecká zahrada přímo před Zámeckou jízdárnu. Povolenní nám
bude pro naši akci uděleno. Není jasné, zda-li musí atuobusy i na toto parkoviště hradit parkovné. Proto
prosíme o pochopení, protože ze strany města Český Krumlov nejsou přesně identifikované podmínky.
Děkujeme.

♫ Koncerty
Prosíme Vás dodržovat časový rozpis uvedený v programu a být u všech výstupů včas na Vašich koncertních
místech.

♫ CD - Hudební natáčení
Po skončení festivalu obdržíte na památku linky ke stažení fotografií a hudebních příspěvků všech sborů ze
slavnostního společného koncertu v Zámecké jízdárně na zámku v Českém Krumlově.

♫ Předávání suvenýrů
Každý zúčastněný sbor obdrží suvenýr z festivalu Cantate Budweis 2019. Tento suvenýr současně s plakáty a
diplomem bude předán sbormistrovi po skončení výstupu v Zámecké jízdárně.

♫ Ukončení pobytu v hotelu - odjezd
Prosím upozorněte všechny členy sboru, že při odjezdu z hotelu musí být na recepci uhrazeny veškeré osobní
extrasy (minibar, telefon etc.).

♫ Kontakt music&friends
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Vaši průvodkyni. Naše kontaktní mobilní čísla jsou:
Marie Buchmann
Wolfgang Buchmann

604 230 011
732 573 560 (němčiny, angličtina, čeština)

♫ Konečné vyúčtování
Po skončení pobytu obdržíte fakturu se všemi čerpanými službami včetně počtu osob a skladby pokojů.

Milé zpěvačky a milí zpěváci,
přeji Vám šťastnou cestu do Českých Budějovic, příjemný pobyt a mnoho úspěchů při koncertech na
festivalu pěveckých sborů

Srdečně zdraví
Marie Buchmann
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