XXXIII. OTDK BIOLÓGIA SZEKCIÓ

HASZNOS INFORMÁCIÓK
A résztvevĘk az elĘadás .ppt formátumban elkészített dokumentumát, illetve a
dolgozat egy nyomtatott példányát a tagozat helyszínén, a tagozat kezdete elĘtt fél órával
kötelesek leadni. A dolgozat nyomtatott példányát a résztvevĘk a tagozat végén
visszakapják.
A regisztráció során kapott étkezési jegyeket a résztvevĘk kizárólag a Nagyerdei
Étterem 1. emeleti étkezdéjében használhatják fel.
A regisztráció során kapott névtábla felmutatásával a résztvevĘk a Konferencia ideje
alatt ingyenesen látogathatják az Egyetemi Botanikus Kertet. Nyitva tartás: minden nap
8:00-18:00.
A Konferencia 2. napján este a Fogadás helyszíne az egyetem FĘépületének
Díszudvara (földszint).
A Konferencia 3. napján megrendezésre kerülĘ Hall Buli helyszíne a Nagyerdei
Stadion észak-északnyugati lelátói alatt elhelyezkedĘ Hall Rendezvényközpont. Címe:
4032 Debrecen, Nagyerdei Park 12. MegközelíthetĘsége:
x gyalogosan (10-15 perc) 1) az 1-es villamos Egyetem elnevezésĦ megállójától a
Nagyerdei körúton északkeleti irányba indulva, a villamospálya nyomvonalát
követve a Nagyerdei Víztoronyig, onnan pedig a mellette található Nagyerdei
Stadionig; 2) az 1-es villamos Egyetem elnevezésĦ megállójánál lévĘ
gyalogosátkelĘn átkelve, az erdĘn keresztül, egyenesen tovább a Békás-tóig, majd
annak hídján átkelve tovább az Aquaticum Mediterrán ÉlményfürdĘig és az ott
található kapun keresztül a villamospályáig. Onnan tovább a Nagyerdei Stadionig.
(FONTOS: A Békás-tó bejáratai 06:00 és 01:00 között tartanak nyitva, ezen
idĘszakon túl csak a kilépés lehetséges, a területre belépni tilos. Nyitvatartási idĘn
túl az 1. lehetĘség igénybe vételét ajánljuk.)
x autóbusszal (22-es autóbusz) az Egyetem elnevezésĦ buszmegállótól a Klinikák
elnevezésĦ megállóig (1 megálló), innen tovább gyalogosan a villamospálya
nyomvonalát követve a Nagyerdei Víztoronyig, onnan pedig a mellette található
Nagyerdei Stadionig. Visszaút: gyalogosan. (FONTOS: a résztvevĘk számára a
debreceni tömegközlekedési eszközök csak vonaljegy váltása mellett vehetĘk
igénybe! Jegyváltás: az egyetemi FĘépületben a postán (hétfĘ-péntek: 08:00-16:00),
vagy a Campus Pont Irodában (hétfĘ-csütörtök: 09:00-15:00), vagy a
jármĦvezetĘnél. BĘvebb tájékoztatás: a megállóban kihelyezett menetrend, illetve
www.dkv.hu.)
Parkolás: A Kossuth Lajos Kollégiumok szállóvendégeinek a parkolás a Campus
területén ingyenes. Ehhez a belépést követĘ fél órán belül érvényesíteniük kell a
belépéskor kapott parkolócédulájukat az I., II. vagy III. Kossuth Lajos Kollégium
recepciójánál. Javasoljuk, hogy a gépjármĦvel érkezĘknek ez legyen az elsĘ dolguk a
parkolást követĘen.
A résztvevĘk számára a Konferencia helyszínein, illetve a Kossuth Kollégium
területén vezeték nélküli internetkapcsolat biztosított (hálózat neve: eduroam;
felhasználónév és jelszó: a résztvevĘk saját oktatási intézményében használt azonosítója és
jelszava)
Helyi látnivalókkal, programokkal kapcsolatos információk: www.iranydebrecen.hu

DEBRECENI EGYETEM, TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR, 2017. ÁPRILIS 9-12.

