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Zakwaterowanie

Ci  z  naszych  uczestników i  opiekunów, którzy  korzystają  z  noclegu,  oczekiwani  są  w  Domu
Studenckim nr 1 ZUT w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 55 (pozycja: 53.421512, 14.53063;
http://goo.gl/maps/hCLz0). Po zgłoszeniu się na portierni i podaniu swoich personaliów otrzymacie
Państwo klucze do pokoi i wszelkie niezbędne wskazówki. 

Najwygodniejszy dojazd z dworców PKP i PKS to autobus linii 75 wyruszający z pętli przy dworcu
kolejowym (http://goo.gl/maps/dznfg)  i zatrzymujący się na przystanku „Bolesława Śmiałego 11”
(http://goo.gl/maps/WHKH3),  skąd  na  piechotę,  np.  ulicami  Sikorskiego  i  Boh.  Warszawy,
dotrzecie Państwo na miejsce (spacer ten zajmie Wam ok. kwadransa). 

Ze znalezieniem dobrego miejsca na „małe co nieco” nie będzie problemu – ze względu na bliskie
sąsiedztwo domów akademickich  i  kampusu  ZUT, okolica  obfituje  w  lokale  serwujące  posiłki
niemal  przez  całą  dobę  (np.  http://barrab.pl,  http://kfc.pl/kfc-ryga/,
http://www.pizzapeperoni.pl/restauracje  ul.  Królowej  Jadwigi  13,→
https://www.facebook.com/OnlyKebab  ul.  Krzywoustego  57/pl.  Kościuszki).   W  produkty→
spożywcze  zaopatrzyć  się  można  np.  w  Galerii  Turzyn  (pozycja  53.426384,14.531108;
http://goo.gl/maps/FD377).

Miejsce  Państwa  zakwaterowania  zachęca  do  spaceru  i  zapoznania  się  z  niepowtarzalnym
charakterem  Szczecina  –  w  zasięgu  kilkunastu  minut  marszu  macie  Państwo  szczecińskie
Śródmieście, a niewiele dalej czekają na Państwa ikony naszego miasta: Zamek Książąt Pomorskich
(53.426911,14.560272;  http://goo.gl/maps/TAstp)  i  Wały  Chrobrego  (53.429979,14.565121;
http://goo.gl/maps/uh3Yp). 

Osoby spoza Szczecina zapraszamy na kolację w dniu 19. kwietnia i śniadanie w dniu 20. kwietnia
do Bistra „Oliwka”, mieszczącego się w budynku nr 1 Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej
49  (pozycja:  53.447069,14.492323,  http://goo.gl/maps/GNgVY).  20  kwietnia  Bistro  będzie
wydawać śniadanie dla Państwa między 8:45 a 9:30 i prosimy nie odkładać swojego przyjazdu na
ostatnią chwilę, by ewentualnym spóźnieniem nie spowodować niepotrzebnych perturbacji.

Najwygodniejszy przejazd z Domu Studenckiego oferuje tramwaj linii 7 z przystanku „Turzyn 21”
(http://goo.gl/maps/FGlRe) do przystanku „Żołnierska 11” (http://goo.gl/maps/7Ykd3). Pokonanie
tej odległości wymaga ok. kwadransa plus czas dotarcia na przystanek (ok. 10 minut). Szczegółowe
informacje  o  rozkładzie  jazdy  komunikacji  miejskiej  dostępne  są  na  stronie  ZdiTM  Szczecin:
http://www.zditm.szczecin.pl/rozklady/ .  Przejazdy  komunikacją  miejską  w  Szczecinie  możecie
Państwo opłacić biletem elektronicznym np. w systemie SkyCash. Bilet  na przejazd maks. 30 min.
dziennymi liniami zwykłymi kosztuje w Szczecinie: normalny 3,00 zł, ulgowy 1,50 zł. 

Konkurs
Rejestracja uczestników rozpocznie się 19 kwietnia (wtorek) o godz. 15:45 w sali nr 227 budynku
nr  2  Wydziału  Informatyki  Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu  Technologicznego,
znajdującego się w kampusie przy ul. Żołnierskiej 52 w Szczecinie ok. 300 metrów od budynku nr
1  (pozycja  53.448526,14.491171;  http://goo.gl/maps/ifSRe).   Dokładne  informacje  o  przebiegu
finału zawiera agenda.
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