INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW 15. FESTIWALU FILMOWEGO „OFFELIADA”
Szanowni Twórcy,
Serdecznie witamy na 15. Offeliadzie w Gnieźnie – Pierwszej Stolicy Polski!
Aby Wasz pobyt był jak najprzyjemniejszy i pozostawił same dobre wspomnienia, przygotowaliśmy poniżej
kilka ważnych Informacji. Oto i one:
1. Zdecydowana większość wydarzeń Festiwalu odbywa się w Teatrze im. Aleksandra Fredry w
Gnieźnie, ul Mickiewicza 9 w Gnieźnie. Czujcie się tutaj jak u siebie w domu!
2. W holu Teatru znajdziecie Biuro Festiwalu. To tam zgłaszajcie się zaraz po Waszym przybyciu do
Gniezna. W momencie rejestracji otrzymacie komplet materiałów promocyjnych. Biurem
Festiwalowym kierują sympatyczne Damy: Justyna Kaczmarek oraz Jagoda Drzeżdżon.
3. W tym samym foyer Teatru znajduje się Tablica Informacyjna, na której możecie przeczytać o
wszystkich punktach Programu, a także o wszelkich zmianach i komunikatach. Warto tam co jakiś
czas zaglądać!
4. Kontakt z Organizatorami uzyskacie bezpośrednio dzwoniąc do:
a. Justyny Kaczmarek: 697-532-473 (Biuro Festiwalowe, noclegi, posiłki)

b. Wiktora Kolińskiego: 662-233-191 (Pokazy konkursowe, Jury)

c. Piotra „Dyra” Wiśniewskiego (Dyrektor Festiwalu – program, Kwestie Ostateczne): 600-581144.

5. Noclegi Uczestników mieszczą się w gościnnym Internacie Medycznego Studium Zawodowego
(wśród gnieźnian znanym jako „Medyk”, 6 minut spacerem od Teatru); ul. Mieszka I 27, tel. 61 42634-09 – uwaga: meldując się prosimy podać hasło „OFFELIADA”, a wychodząc z Internatu prosimy
zostawić klucze w recepcji. Rozlokowaliśmy Was wg Waszych wskazówek na Kartach Zgłoszenia.
Ważne: z uwagi na obostrzenia prosimy Was o zabranie ze sobą ręczników.
6. Na posiłki zapraszamy do restauracji Hotelu „IBIS Styles Gniezno Stare Miasto” przy ul. Chrobrego
20 (3 minuty spacerem od Teatru). Prosimy o zabieranie ze sobą na posiłki specjalnych bonów,
które otrzymacie przy rejestracji w Biurze Festiwalowym. Rozkład posiłków:
a) 11/11/2022 (piątek): g. 14.00 – 15.00 (obiad)
b) 12/11/2022 (sobota): g. 14.00 – 15.00 (obiad)
c) 13/11/2022 (niedziela): g. 13.30 – 14.30 (obiad)
Prosimy się nie spóźniać na posiłki, nie gubić bonów i... najadać się do syta!
Uwaga: Dla osób, które preferują specjalne menu (wege) prosimy o zgłoszenie tego przy
wydawaniu posiłku.
7. Wszystkie seanse filmów konkursowych oraz większość pokazów specjalnych odbywają się w
Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Czwartkowy pokaz specjalny „Filmowe Podlasie
Atakuje!” odbędzie się w „Dobrym Browarze”, ul. Grzybowo 34 (7 minut od Teatru).
8. W tym roku, zgodnie z Waszymi sugestiami, wprowadzamy na koniec każdej sesji pokazów
konkursowych rozmowę z Wami w formule „Q&A”, którą poprowadzi krytyki filmowy Michał
Piepiórka. Zachęcamy Was do udziału w dyskusjach.
9. W sobotni wieczór zapraszamy Was z kolei na koncert zespołu „Hańba!”, który odbędzie się w
historycznym, wręcz „kultowym” dla Gniezna miejscu – restauracji „Europejska”, ul. Dąbrówki 19
(3 minuty od Teatru i od Internatu).
10. UWAGA – specjalnie dla Was mamy niespodziankę: w niedzielę zapraszamy Was na spacer po
Gnieźnie Z PRZEWODNIKIEM, który jak mało kto zna historię i tajemnice naszego miasta. Kto chce
zatem poznać, chociaż w części, Gniezno z zupełnie nie-podręcznikowej strony – zapraszamy.
ZBIÓRKA: na placu przed Teatrem Fredry, w niedzielę o 10.00. Powrót ok. 12.00. Wolę udziału
należy wcześniej zgłosić w Biurze Festiwalowym.
11. Offeliada to także okazja do spotkań towarzyskich. Na zakończenie każdego dnia Festiwalu
offeliadowa ekipa zaprowadzi Was do jednego z gnieźnieńskich lokali w których będzie czas na
wymianę opinii i, być może, zadzierzgnięcie nowych, filmowych przyjaźni!
12. Co najważniejsze – po prostu dobrze się bawcie!

