
PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW

ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH
Odbiór numerów WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW odbywa się w TYLKO Biurze Zawodów zlokalizowa-
nym w Hotelu Mercure przy ul. Roosevelta 20 w Poznaniu, na poziomie A.

Numery mogą zostać odebrane osobiscie lub przez opiekuna drużyny.

Osoba odbierająca numery może skorzystać bezpłatnie z hotelowego parkingu na czas odbioru –
przed wyjazdem z hotelu należy zgłosić się do recepcji Hotelu – na hasło “odbiór numerów starto-
wych” recepcja odbije bilecik i możliwy będzie wyjazd.

BIURO ZAWODÓW
Biuro Zawodów wydające numery zlokalizowane jest jak wyżej. Na Stadionie Golęcin znajduje się
drugie Biuro Zawodów, w którym dostępne bedą wyniki, wydawane będą pakiety upominkowe dla
zawodników, którzy NIE ŚPIĄ w żadnym z sześciu oficjalnych hoteli Mistrzostw.

Godziny pracy Biura Zawodów:
23 czerwca (środa) 12:00 - 20:00
24 czerwca (czwartek) 10:00 - 20:00
25 czerwca (piątek) 10:00 - 20:00
26 czerwca (sobota) 10:00 - 17:00 

PUNKTY INFORMACYJNE
W każdym z sześciu oficjalnych hoteli (Mercure, Campanile, Vivaldi, Novotel, Ibis, Gaja) zlokalizo-
wany jest punkt info, w którym zawodnik osobiscie może:

 odebrać pakiet  upominkowy (TYLKO ZAWODNICY ŚPIĄCY W DANYM HOTELU) – worek,
piwo, rogal świętomarciński, folder

 poznać godziny odjazdów shuttle busów z hotelu na Stadion I z powrotem
 uzyskać informacje o posiłkach w hotelu
 zapisać się na bezpłatne usługi fizjoterapeuty (Rehasport) odbywające się w hotelach
 poznać program zawodów
 otrzymać materiały promocyjne o Poznaniu oraz mapę miasta
 uzyskać niezbędne informacje na temat mistrzostw



ODBIÓR AKREDYTACJI
Akredytacje dla zawodników dostępne są w Biurze Zawodów w Hotelu Mercure wraz z numerami
startowymi
Akredytacje trenerskie, VIP, media I wszystkie inne niż zawodnicze są gotowe do odbioru w Biurze
Akredytacji zlokalizowanym przy wejściu na Stadion Golęcin

POSIŁKI W HOTELU
Zawodnicy zakwaterowani w sześciu oficjalnych hotelach korzystają z posiłków zgodnie z harmo-
nogramem hotelu. Istnieje możliwość poproszenia o wcześniejsze przygotowanie posiłku lub zosta-
wienie go na późniejszą godzinę, jesli harmonogram zawodów nie pozwala na zjedzene posiłku w
godzinach wyznaczonych przez hotel. W takiej sytuacji należy wcześniej poinformować o tym re-
cepcję hotelu lub punkt informacyjny.

TRANSPORT
Shuttle busy dla zawodników odjeżdżają o ustalonych godzinach sprzed sześciu oficjalnych hoteli
dla zawodników w nich zakwaterowanych. Autobusy są opisane “Stadion Golęcin” lub nazwą od-
powiedniego hotelu w drodze powrotnej ze stadionu.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH W OKOLICY STADIONU PROSIMY
O KORZYSTANIE W SHUTTLE BUSÓW, NIE Z PRYWATNEGO TRANSPORTU.

UWAGA! Zawodnicy zakwaterowani w Hotelu Gaja korzystają z shuttle busów odjężdżających spod
Hotelu Mercure (mapa).

PORUSZANIE SIE PO STADIONIE
Numer startowy uprawnia każdego zawodnika do poruszania się po stadionie w strefie dla publicz-
ności.

FIZJOTERAPIA
Fizjoterapeuci będą dostępnie dla zawodników wg poniższego harmonogramu:

Hotele:
24 czerwca 14:00 – 22:00
25 czerwca 8:00 – 22:00
26 czerwca 8:00 – 18:00

Stadion Golęcin:
24 czerwca 14:00 - 21:30
25 czerwca 8:00 - 20:30
26 czerwca 8:00 – 18:00


