
 
 

 
  

 
 
 
 

15. Zasedání NPDM organizačně zajišťuje a zastřešuje Duha Participace. 
 

 
 

 
  
 

POKYNY K ZASEDÁNÍ NÁRODNÍHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE 
16. – 19. 11. 2012, Praha 

Vážení a milí,  
posílám Vám, delegátům NPDM důležité informace.  
Příjezd účastníků je v pátek 16. 11. mezi 12:00 - 14:00, kdy proběhne prezence, ubytování  
a zahájení XV. Zasedání NPDM.  
 
Ubytování: Fusion Hotel Praha, Panská 9, Praha 1 www.fusionhotels.com 
        Hotel je v centru Prahy, kousek od Václavského náměstí a z Hlavního nádraží tam 
dojdete pěšky za cca 5 minut. Doporučuji se podívat na stránky hotelu, kde najdete 
přehlednou mapku hotelu. 
Cestování: Doporučujeme se podívat na www.studentagency.cz a najít si možnost přepravy 
s použitím kreditové jízdenky, kterou Vám zaměstnanci Student Agency vystaví na počkání. 
Cestu do Prahy si tak můžete zpříjemnit i čtením časopisu Žlutý, kde naleznete pozvánku na 
15. Zasedání NPDM :)  
 
Co si vzít s sebou?  

 kartičku pojištěnce, občanský průkaz  

 přihlášku na NPDM – potvrzení od rodičů k účasti  

 680,- Kč na účastnický poplatek (v ceně je ubytování, strava 3x denně, pojištění, 
zajištění programu)  

 společenské oblečení (za společenské oblečení se považuje u chlapců kalhoty a košile 
(popřípadě oblek, v žádném případě rifle). U dívek to může být tmavá sukně ke 
kolenům, nebo tmavé kalhoty a svetřík či halenka, popřípadě kostýmek.  

 přezůvky na hotel i do workshopových místností, kde se budeme pohybovat během 
celé akce  

 materiály ze svého parlamentu dětí a mládeže (záleží, co máte – fotky, letáčky, 
tiskoviny,..)  

 prezentaci svého parlamentu v powerpointu ( maximálně 20 slidů) či krátký film  
 

Poznámky, připomínky aj. :  
1. Po celou dobu se na akci Nekouří, Nepije alkohol (tzn. Příchodem na hotel a odchodem ze Zasedání na vlak). 
Dojde-li k poručení tohoto pravidla, budeme informovat Vaše rodiče a koordinátora a odjíždíte z akce na své 
vlastní náklady domů. Děkujeme za pochopení! Řídíme se pravidlem:“ Co nesmí dělat nezletilý, nedělá na 
NPDM ani zletilý.  

2. Po příjezdu obdržíte omluvenku do školy, kdo bude potřebovat!  

3. nezapomeňte si doma energii pro všechny workshopy – program je pestrý  

 

http://www.studentagency.cz/

