Pozvánka na Divadelní Piknik Volyně 2019
28. června – 7. července 2019
Rádi bychom Vás touto cestou srdečně pozvali na letošní Divadelní Piknik Volyně. V jeho programu se
objeví minimálně 22 inscenací v hlavním programu a těšit se můžete i na pestrý doprovodný
program. Vybírat můžete i z nabídky seminářů.
Semináře
Semináře na Divadelním Pikniku Volyně jsme pro Vás připravili dvojího druhu. Jednak semináře pro
individuální zájemce, ale také semináře pro celé amatérské divadelní soubory, které mají zájem se
zdokonalit v konkrétní disciplíně nebo se připravit na zkoušení konkrétní inscenace. Součástí nabídky
je i dětský seminář a dětský celotýdenní tábor, který rodičům umožní plně využít všech možností
festivalu, města a okolí. Konkrétní nabídku naleznete zde http://www.nipos-mk.cz/?p=36118
Program a vstupenky
Program Divadelního Pikniku Volyně zveřejníme 1. 5. 2019 a zároveň spustíme i předprodej
vstupenek. Do té doby si v rámci objednávky pobytu můžete objednat permanentní vstupenku na
(minimálně) 22 představení hlavního programu za 1.000 Kč (tím ušetříte minimálně 540 Kč).
S permanentní vstupenkou navíc získáte slevu 25 % na placenou část doprovodného programu.
Ubytování
Dále jsme pro Vás připravili poměrně rozmanitou nabídku ubytování. I to si již nyní můžete
objednávat.
Spaní ve vlastním spacím pytli se zázemím pro hygienu
50 Kč za osobou a noc
Internát s vlastním sociálním zařízením
230 Kč za osobu a noc
Penzion
450 – 500 Kč za osobu a noc
(levnější ubytování získají dříve přihlášení, o ceně Vás budeme po vyplnění objednávky informovat)
Hotel
550–690 Kč za osobu a noc
(levnější ubytování získají dříve přihlášení, o ceně Vás budeme po vyplnění objednávky informovat)
Stravování
Pokud preferujete pravidelné stravování za rozumnou cenu, můžete využít nabídky místní restarace
Na Nové. Ta nabízí snídaně (60 Kč), obědy (80 Kč) a večeře (80 Kč). Na výběr budete mít vždy ze dvou
jídel, jedno z nich bude vegetariánské.
Objednávka pobytu: https://forms.gle/YGtfP3hc1XeJxFww6
Informace
Budete-li mít jakékoli dotazy, bez váhání se prosím obraťte na Simona Bezouškovou, tel.:
775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos.cz, www.nipos.cz, www.divadelnipiknik.cz

