
Alojamento e Alimentação Gratuitos

  

A Organização do Robótica'2012 irá possibilitar o alojamento e alimentação gratuita a todos
os participantes do evento!

  

  

.:: ALOJAMENTO

  

Opção 1:
Serão disponibilizados colchões do tipo ginástica no próprio local do evento para quem
desejar pernoitar de forma gratuita.
Aconselhamos vivamente que tragam o respectivo 
saco-cama
por questões de conforto uma vez que durante a noite poderão ser atingidas temperaturas um
pouco baixas, dependendo das condições meteorológicas. O local para pernoitar estará
permanentemente montado, sendo concentrado num só local - galerias do Pavilhão Multiusos,
no 2º piso, um local "aberto".
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Estarão disponíveis os balneários do Pavilhão, devidamente equipados, por forma a garantir a
higiene pessoal de todos que pernoitem nos colchões.

  

A Organização decidiu repetir esta ideia depois do enorme sucesso na edição do
ROBÓTICA'2006, organizado no mesmo local. Temos também a experiência verificada no
evento RoboParty, onde os jovens pernoitam no pavilhão nestas mesmas condições (ver foto):

  

  

  

 2 / 4



Alojamento e Alimentação Gratuitos

  

  

Opção 2:

  

Para quem não desejar pernoitar no local do evento, a acomodação em Hoteis, Residenciais
ou Parques de Campismo é a solução. Brevemente estará disponível uma lista de locais de
acomodação na cidade de Guimarães, assim como alguns acordos entre o ROBÓTICA'2012 e
alguns desses locais que permite algum desconto ou condições especiais para os participantes
no evento. 

  

Muito Importante: Para quem optar por esta solução, aconselhamos a reservar desde já a
acomodação uma vez que os niveis de ocupação hoteleira na cidade de Guimarães estão
bastante elevados  devido à Capital Europeia da Cultura.

  

  

Pode consultar a lista de acomodação AQUI
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../downloads/Robotica2012_Acomodacao.pdf
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      .:: ALIMENTAÇÃO  Sem qualquer acréscimo ao valor pago no acto da inscrição, a Organização doROBÓTICA'2012 irá fornecer a alimentação a todos os participantes, servidos no local doevento:        -  Pequeno-Almoço      -  Almoço (refeição fria)      -  Jantar (refeição quente)        Para qualquer dúvida contactar geral@robotica2012.org    Até já,Organização Robótica2012
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