XXXI. OTDK
Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi Kar

Közgazdaságtudományi
szekció

Túlélő kalauz

Kedves Látogató!

Helyi közlekedés

Szeretettel köszöntjük Veszprémben, a királynék városában. Ez a
kis zsebkönyv reményeink szerint nagy segítségére lesz a
következő pár napban. Megtalálja benne az alapvető
információkat a helyi közlekedésről, a konferenciaprogramok
helyszínéről és az egyetemi internet szolgáltatásról.

Veszprém méreténél fogva gyalog bejárható, a buszpályaudvartól
mindössze 10 perc séta az egyetem. Ha nem ismeri Veszprémet,
érdemes a felújítás alatt álló sétálóutcán át jönni, majd annak
végén átkelni a zebrán és a Mackó cukrászda mellett elhaladva s
az utat jobbra követve máris az Egyetem utcán találja magát.

Ha bármilyen további kérdése felmerül, keresse fel a konferencia
ideje alatt működő regisztrációs pultot az A épületben, vagy
valamelyik információs pontot (A, B, N épület, Központi
Kollégium és Hotel Magister).

A vasútállomás viszont gyalog messze van az egyetemtől, ezért
ha vonattal érkezik, javasoljuk, hogy szálljon fel a 4-es számú
autóbuszra. Ez a buszpályaudvarnál is megáll és oda-vissza
közlekedik, amint a következő oldalon látható menetrend mutatja.

Kellemes veszprémi időtöltést és sikeres részvételt kívánunk!

Az egyetemi városrészben már egyszerűbb, hiszen itt a
legnagyobb távolságok akár 5-10 perc alatt bejárhatók.

Üdvözlettel:
A XXXI. OTDK Szervező Bizottsága

Helyi járat menetjegy árusító helyek:
Buszpályaudvar: hétköznapokon: 6:00 – 17:00
Vasútállomás: naponta 4:00 – 23:00
Inmedio (Kossuth u. 1.): H-P: 6:00-18:30, Szombat: 6:00-13:00
Hírlapárusító pavilonok: H-P: 5:00-17:30, Szombat: 5:00-12:00
Menetjegyárak:
Elővételben:

250 Ft

Autóbuszon vásárolva: 330 Ft

Internet

Az egyetem alább felsorolt épületei közül mindben működik az a
vezeték nélküli internet hálózat, melyet bárki ingyenesen,
felhasználónév és jelszó nélkül igénybe vehet:
A, B, N és M épületek, Polinszky terem, Diákcentrum, Hotel Magister.
Az egyetemi hálózat neve: PE-PUB.
A Központi Kollégium saját szabad hozzáférésű hálózatának neve pl.
KK-FSZ-TARSALGO, KK-FSZ-ENY, a pontos pozíciótól függően.

QR kód olvasás
A konferencia résztvevői ingyenes, QR kódos veszprémi városnézésen
vehetnek részt. A QR kód olvasásához szükséges ingyenes QR Droid
alkalmazás a Google Play (Play Áruház) alkalmazásai közül tölthető le.

Büfé
Az egyetem és a kollégiumok területén összesen 4 büfé üzemel.
Az A épület alagsorában található Hamm büfé a rendezvény ideje alatt
7:30-tól 16:00-ig tart nyitva. A Könyvtárban lévő Könyvmoly Büfé
7:45-től 16:00-ig várja a frissítőre, kávéra, harapnivalóra vágyókat.
A Hotel Magister és a Központi Kollégium büféi reggel 7 órától éjfélig
tartanak nyitva.

