Vážení přátelé,
jsem velice ráda, že Vám letos již počtvrté v řadě můžeme představit projekt Colours bez bariér, který
pořádáme v rámci 13. ročníku multižánrového hudebního festivalu Colours of Ostrava 2014 (17. - 20.
července).
Stejně jako v minulých letech nabízíme řadu výhod pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – jako jsou například
zvýhodněná cena vstupenky, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, možnost objednat si zdarma
speciálně vyškoleného asistenta, který vám poskytne servis při pohybu v areálu po celou dobu festivalu. Na
požádání také zajistíme dopravu osob po Ostravě speciálně upravenými automobily, tzv. BB Taxi
(bezbariérové taxi). Návštěvníci se zdravotním znevýhodněním si mohou zarezervovat bezbariérové
ubytování v ostravských hotelích nebo místo ve stanovém městečku či parkovací místo.
Bližší informace o projektu Colours bez bariér přikládáme níže. Doporučujeme také sledovat i naše oficiální
webové stránky www.colours.cz, sekce Praktické. Pro všechny potřebné informace je zde také náš
kontaktní e-mail bezbarier@colours.cz a telefon 731 932 768.
Na závěr bych Vás všechny chtěla srdečně pozvat na náš bezbariérový festival Colours of Ostrava, který
v minulém roce navštívilo více než tři sta zdravotně znevýhodněných návštěvníků. Věřím, že i program
letošního ročníku bude pro Vás natolik atraktivní, abyste jej navštívili také Vy a Vaši přátelé.
Na setkání na festivalu Colours of Ostrava se těší

Zlata Holušová, ředitelka festivalu

Pro bližší informace kontaktujte:
Mgr. Katarína Kijonková
Vedoucí projektu
Monika Macháčková
Koordinátor projektu
Mob.: 731 932 768
E-mail: bezbarier@colours.cz

1

COLOURS BEZ BARIÉR – bližší informace:
1. Nižší vstupné
•
•
•

možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za cenu 450 Kč držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
vstupenky možno zakoupit pouze na místě
doprovod pro ZTP/P, uvedený v průkazu, vstup zdarma

2. Rezervace bezbariérového ubytování
•
•
•
•

možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s bezbariérovými pokoji za
zvýhodněnou cenu
náklady na ubytování si každý hradí sám
služba je omezena kapacitou bezbariérového ubytování, přednostně budou vyřizovány žádosti dříve
došlé
uzávěrka rezervací byla stanovena na 30. června 2014

3. Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu
•
•

•
•
•
•
•

v letošním roce nabízíme našim návštěvníkům ubytování ve dvou kempech – na Slezskoostravském
hradě a vedle festivalového areálu
v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně určený pro naše zdravotně
znevýhodněné návštěvníky, kde nabízíme:
- 20 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování zdarma,
- 30 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma,
- 15 parkovacích míst – zdarma.
kapacita stanového městečka je omezena a je předem nutná rezervace stanu, místa pro postavení
stanu i parkovacího místa
uzávěrka rezervací byla stanovena na 7. července 2014
na základě rezervace vám vystavíme e-ticket s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
po vytištění vás bude e-ticket opravňovat ke vstupu do stanového městečka
při vstupu do stanového městečka se společně s e-tiketem musíte prokázat i průkazem ZTP,
případně ZTP/P

4. Rezervace parkovacích míst
•
•
•
•
•
•

na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P
50 parkovacích míst zdarma
na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 15 parkovacích míst zdarma
uzávěrka rezervací míst na parkování byla stanovena na 7. července 2014
na základě rezervace vám vystavíme e-ticket s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
po vytištění vás bude e-ticket opravňovat k parkování
na místě se společně s e-tiketem musíte prokázat i průkazem ZTP, případně ZTP/P
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5. Doprava v rámci města bezbariérovým taxi
•
•
•
•
•

bezbariérová přeprava zdarma z vlakového a autobusového nádraží na festival a zpět
bezbariérová přeprava zdarma z hotelu na festival a zpět
v rámci Ostravy transport přímo domů
doporučujeme rezervaci předem (mailem nebo telefonicky)
přímo na festivalu si můžete BB Taxi zarezervovat v Info Pointu Colours bez bariér, které bude
umístěno před hlavním vchodem do areálu nebo telefonicky na infolince projektu

6. Asistence pro pohyb na festivalu
•
•
•
•

asistenční služba, usnadňující pohyb po festivalovém areálu
asistenti jsou organizováni prostřednictvím informačního centra – Info Pointu Colours bez bariér – a
prostřednictvím nonstop linky projektu Colours bez bariér, kde se zájemci o asistenční služby
registrují
asistenty jsou dobrovolníci, speciálně proškolení pro poskytování asistence zdravotně
znevýhodněným
asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením osobního asistenta Colours bez
bariér

7. Speciální vybavení a zařízení pro vozíčkáře
•
•
•
•
•
•
•

dva zvláštní vstupy, kde jdou ZTP a ZTP/P návštěvníci přednostně odbavováni
uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží na Info Pointu Colours
bez bariér vlastní klíček oproti vratné záloze 100 Kč)
bezbariérové tribuny (jedna s místem vyhrazeným pro vozíčkáře a druhá plně k dispozici pouze
zdravotně znevýhodněným)
na všech scénách blokována místa k sezení pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí a jejich
doprovod
Aula Gong nabízí vozíčkářům plně bezbariérová WC, speciální výtah a vyhrazená místa před hlavním
jevištěm
speciální mapa festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna všechna místa určená speciálně pro ZTP a
ZTP/P (WC, tribuny, výtahy, stanové městečko, parkoviště, stanoviště taxi)
mapa je doplněna o praktické rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours bez
bariér a je dostupná zdarma při prodeji vstupenek nebo v Info Pointu Colours bez bariér

8. Informační centrum Colours bez bariér
• od XX. května 2013 funguje kontaktní e-mailová adresa bezbarier@colours.cz a mobilní telefon
731 932 768.
• na uvedených kontaktech získáte všechny potřebné informace týkající se projektu Colours bez
bariér a můžete si na nich zarezervovat výše popsané služby
• v době konání festivalu Colours of Ostrava bude navíc před hlavním vchodem do areálu umístěno
informační centrum – Info Point Colours bez bariér, kde získáte veškeré aktuální informace
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