Manuál pre účastníkov
Termín: 11. – 20. 5. 2016, denne od 10:00 do 19:00
Tradičný Welcome Drink:
piatok 13.5. od 17:00 do 19:00
Podrobnejšie informácie o českej a slovenskej účasti nájdete na:
České filmové centrum: www.filmcenter.cz
Slovenský filmový ústav: www.sfu.sk, www.aic.sk
Súčasťou vybavenia pavilónu je aj wifi pripojenie na internet a bar. Českí a slovenskí návštevníci môžu
služby pavilónu bezplatne využívať – je potrebné vypýtať si po príchode VIP kartičku.
Kontakt pre zasielanie materiálov kuriérom do Pavilónu:
PAVILION n.133 Czech Republic – Slovak Republic
Attn: meno + telefonický kontakt (mobil)
Event FESTIVAL DE CANNES / Village International Riviera
Palais des Festivals
Esplanade Georges Pompidou
06400 Cannes – France
Kontakt - manažérka ČR/SR pavilónu 2016
Ľubica Orechovská, Tel: +421 905 639429
lubica@kinematograf.sk
Doprava do Cannes
Letisko: Nice Cote d’Azur International Airport
www.nice.aeroport.fr
Tel. : +33 (0)820 423 333
Železničná stanica v Cannes (cca 5 hod. rýchlovlakom TGV z Paríža)
www.sncf.fr
Tel. (z Francúzska) : 3635
Tel. (zo zahraničia) : + 33 8 92 35 35 35

Doprava z letiska do Cannes
Autobus
210 Express Cannes – z Terminálu 1 / príchod k radnici / Hôtel de Ville in Cannes
(v oboch prípadoch nást. č. 3)
Jednosmerný lístok : 22 € / Spiatočný lístok : 33 €
(cca 50 min cesty / autobus odchádza každých 30 minút v čase od 8:00 - 20:00)
*po 20:00 hod. sa intervaly medzi autobusmi predlžujú na jednu až jeden a pol hodiny.
Lístky je možné zakúpiť priamo na autobusovej zastávke
www.nice.aeroport.fr/acces_stationnement/bus/default.asp

Vlak
Neďaleko letiska (10min peši od Terminálu 1) je aj zastávka vlaku, pre vlaky prichádzajúce z Nice.
Vlak z Nice do Cannes ide cca 30 minút a jedna cesta stojí okolo 6 €. Vlak odchádza každých 30 min
(www.sncf.fr).
Taxi
Cena za jednosmernú jazdu do Cannes je 80 € a viac / (v čase od 7 do 19hod.),
Stanovisko : Gate A1 (Terminal 1) Gate A3 (Terminal 2)
Tel : +33 (0) 4 93 13 78 78
Taxi služba RP Concierge z/na letisko:
Objednávkový formulár na: http://rpconcierge.com/form/index.php?event=2&lg=us
Mail: cannes@rpconcierge.com
Akciová cena: 80,-Eur
Odporúčané taxislužby pre viac osôb
French Riviera Tours / p. Paul
Mail: contact@french-riviera-tours.fr
Tel: + 33 (0) 6 11 81 35 18
RP Concierge Team / www.rpconcierge.com / +33 954 647 651

Akreditácie
Akreditačné centrum sa nachádza v suteréne Palais
des Festivals. Je otvorené denne 8:00 – 20:00 hod
(10. – 12.5.) a 8:00 – 18:00 hod. (13. – 20.5.).
Program festivalu
www.festival-cannes.com/en.html
Aplikácia: http://www.festivalcannes.com/en/apps.html
Festival Guide: http://www.festivalcannes.com/en/festivalServices/festivalGuide.html

Vstupy do kina
Na filmy v hlavnej súťaži, premietané vo veľkej sále Palais des Festivals,
treba vstupenky. Rezervujú sa vo festivalovom on-line systéme
(prístupový kód má každý návštevník na svojej akreditácii).
Lístky treba vyzdvihnúť osobne v priestoroch Palais des Festival. Ak sa
projekcie nezúčastníte a Váš lístok neprejde čítačkou pri vchode do
Paláca, organizátor Vám strhne body potrebné pre rezervácie, a tiež
zásadne obmedzí ďalší prístup k rezerváciám lístkov.
Ak sa projekcie neplánujete zúčastniť, odporúčame lístok vrátiť, ak lístok
neprejde čítačkou kódu, strácate body k ďalšej rezervácii.
Pri vstupe do kina sa vždy okrem lístka treba preukázať aj akreditáciou.
Na popoludňajšie a večerné predstavenia v hlavnej sále je predpísaný
spoločenský odev (muži s motýlikom).
Ostatné festivalové projekcie sú dostupné len s akreditáciou.

Festivalová a trhová akreditácia vás oprávňuje k vstupu aj na projekcie nezávislých sekcií mimo
oficiálneho programu festivalu – Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique, ACID.
Vstup na projekcie na pláži - Cinéma de la Plage – je voľný.
Na trhové projekcie je vstup možný iba s akreditáciou Marché du Film.
Doprava v Cannes
Autobus
Nočný autobus vychádza od radnice – „Hôtel de Ville“ - týmto smerom: Cannes la Bocca, Le Cannet,
Mandelieu la Napoule and Juan les Pins.
Cesta stojí 1,50 €. Mapy a cestovné poriadky je možné nájsť na
www.busazur.info
Bus É-lo (malý elektrický autobus) : 0,60 € / lístok platí celý deň (trasa vedie cez Croisette, rue
d’Antibes – hlavnú obchodnú ulicu a vlakovú stanicu, vracia sa k radnici - Hôtel de Ville. Zastavuje na
znamenie.
Parkovanie
Garáž priamo pri Palais des Festivals.
Cena za deň: okolo 20€ , www.interparking-france.com
Taxi
Allô Taxi Cannes
www.taxicannes.com, e-mail: taxi.allo@wanadoo.fr
Tel. : +33 (0)890 712 227, + 33 (0) 4 93 99 27 27
Ubytovanie a ostatné informácie o meste Cannes a okolí
Informácie o ubytovaní v Cannes a okolí nájdete na www.cannes.fr Alebo na
www.cannestouristinformation.co.uk.
Pošta
Hlavná pošta v Cannes sa nachádza na adrese:
22 rue Bivouac Napoléon, 06400 Cannes (Tel. :+33 (0) 4 93 06 26 50)
Otváracie hodiny : 9:30 – 18:30 (sobota 9:00 – 13:00, nedeľa zatvorené)
Upozorňujeme, že v NEDEĽU je vo Francúzsku väčšina obchodov, pošta, banky a pod. ZATVORENÝCH!
Internet
Miesta, kde je možné pripojiť sa bez poplatku na internet:
Business Center (1. posch., chodba č. 7)
Festivalový palác, Lérins Web Corner, Lérins (neobmedzený prístup pre držiteľov trhových akreditácií)
*Možnosť pripojenia sa na wi-fi je aj priamo v našom pavilóne.
Informačné miesta
pri vchode do Village International - Pantiero
Vo festivalovom paláci:
1. posch.: pri vstupe do Marché du Film, prostredná chodba
1. posch.: Puits de Lumière
0. posch.: Mediterranée Hall, vľavo od hlavného vchodu

F+3 posch.: vchod z ulice, Riviéra: vchod zo strany od mora
Úschovňa batožín
Barrière Bistinguo (vedľa Casino Croisette)
denne 9:00 – 19:00
Zdravotné a záchranné služby
Pohotovosť: 0 825 005 004
Záchranná služba : 15
Nemocnica v Cannes: HOSPITAL-CENTRE HOSPITALIER DE CANNES –EMERGENCY ROOM,
15 Ave des Broussailles, 06400 Cannes / +33 (0)4 93 69 70 00
Hasiči: Tel: +33 (0)4 93 39 54 85 / +33 (0)4 93 39 01 01 nebo 2617
Polícia
1, Avenue Grasse
6400 Cannes, France
Tel. : +33 (0)4 93 06 22 22
Straty a nálezy
11 Avenue Saint Louis, 06400 Cannes / Tel. : +33 (0)4 97 06 40 00 / Poste 3099
Pondelok – Piatok 8:00 – 18:00, Sobota 8:00 – 16:00

Viac informácií Vám poskytneme v Pavilóne ČR a SR (Village International, No.133).
Tešíme sa na Vás!

