Praktické informace
Kdy bude v den akce otevřeno?
Areál krajských institucí je dne 17. června 2022 otevřen pro
návštěvníky od 09.00 do 19.00 hodin. Program bude probíhat
po celý den. Prostory budov krajského úřadu budou veřejnosti
přístupné od 9 do 14 hodin.

Je vstup na akci zpoplatněn?
Vstup do areálu je volný. Hlavní program ani
doprovodné akce, které budou připraveny 16. června 2022,
nejsou zpoplatněny.
Časový harmonogram akce najdete na odkaze:

1/2
Jak se budu orientovat
v krajském areálu?
V areálu naleznete v den akce
Infopointy, kde obdržítemapku
s programem. V té budou
jednotlivé sektory označeny
čísly, jednoduše tak zjistíte
program v daném sektoru.
Přímo na místě budou sektory
viditelně označeny.
Přehled sektorů najdete pod
tímto linkem:

MAPA SEKTORŮ

HARMONOGRAM

Jak ošetříte ochranu
osobních údajů?
Kde se můžeme během akce informovat
o všem potřebném?

Rádi vás uvítáme v Infopointech u vstupu do areálu, případně
v budově A krajského úřadu, kde budeme k dispozici v daný den
od 09.00 do 19.00 hodin. Zodpovíme vám jakékoli dotazy,
v budově A si navíc můžete vybrat unikátní propagační předměty speciálně vytvořené pro akci Kraj dokořán :).

Z celého dne a ze všech částí
programu pořizujeme fotografické a audiovizuální záznamy,
které následně využíváme na
webu, sociálních sítích. Pokud
s
fotografováním
vlastní
osoby nesouhlasíte, informujte
prosím
našeho
fotografa
v průběhu akce (je označen
samolepkou FOTOGRAF).

Proč je akce pro veřejnost zdarma?
Koncept letošního programu akce Kraj dokořán se ponese v duchu hesla „Tvoříme kraj spolu“ a ukáže tak
zejména mladým lidem, že zůstat, žít a zároveň tvořit budoucnost našeho regionu chceme společně.
Chceme dát mladým lidem najevo, že v našem kraji je žádaná jejich kreativita, odhodlání a chuť se zapojit.
A kdy jindy jim dát možnost toto pocítit než právě na akci, kde se budou prezentovat školy, firmy, organizace
a zajímavé osobnosti Karlovarského kraje?
Zájemci si budou moci také projít a prohlédnout budovy krajského úřadu.

Praktické informace
Bude k dispozici leták - průvodce
se seznamem všech budov a programem?

Průvodce je nepostradatelným materiálem, který podstatným
způsobem usnadňuje orientaci v programu. Ten náš si můžete
vyzvednout v Infopointech, nebo si stáhnout potřebné informace na webových stránkách akce.
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Jak se na akci zabaví děti?

Na děti se těšíme a právě pro ně máme po celý den připravený
program. Více informací naleznete v programu akce:
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Bude možné v areálu parkovat?
Parkování je vyznačeno v plánu areálu krajského úřadu:

MAPA SEKTORŮ

MHD - JÍZDNÍ ŘÁD

Naši spolupracovníci označení logem akce vám jistě rádi pomůžou, pokud si nebudete vědět rady. Ke krajskému úřadu vás
zároveň dovezou autobusy MHD č. 1 a 16. Linky se budou speciálně pro akci Kraj dokořán posilovat a spoje pojedou ke krajskému úřadu častěji, než je uvedeno v platném jízdním řádu MHD.

Děkujeme a přejeme vám
krásný den dokořán!

Sdílejte s námi vaše zážitky na sociálních sítích:

2/2
Lze si v areálu
zakoupit jídlo a pití?

Akce Kraj dokořán je právě
skvělou příležitostí představit
lidem dobroty, které vznikají
v našem kraji, řada z nich je
dokonce s velkým „D“, protože
nosí značku kvality Dobrota
Karlovarského kraje. V nabídce
bude to nejlepší z našeho
regionu, ať se to týká sýrů,
uzenin, pečiva a nápojů. Občerstvení si pro vás připravily
i školy, které vám nabídnou
například míchané nápoje
nebo
cukrářské
výrobky.
Veškerou nabídku občerstvení
od škol a regionálních prodejců naleznete v sektoru č. 3.
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Kdo je pořadatelem akce?

Akci pořádá:

