PLAN MIEJSCA WYDARZENIA

Hala Sportowa UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 5, 01-938 Warszawa

ul. Pułkowa

Misericordia Fest 2022 będzie odbywała się na terenie kampusu „Wóycickiego” Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Żubrowa
114 i 181
Park Młociński
150 i 750
Młociny
UKSW 114

ul. Wóycickiego

•

•

Przystanki autobusowe w pobliżu kampusu zaznaczone są na niebiesko. Do kampusu
można dojechać autobusami:
➢ 114 z Bródna (przez Metro Młociny) w kierunku Młociny UKSW.
Trzeba wysiąść na ostatnim przystanku;
➢ 181 z Pl. Wilsona w kierunku cm. Północny – Brama główna.
Trzeba wysiąść na przystanku Żubrowa;
➢ z Mero Młociny:
- 150 w kierunku Dziekanów Leśny;
- 750 w kierunku Dębina;
- 800 w kierunku Palmiry – Muzeum;
Trzeba wysiąść na przystanku Park Młociński.
PARKING: Na kampusie jest bardzo dużo bezpłatnych miejsc parkingowych.

•
•

Głównym punktem wydarzenia będzie hala sportowa czyli budynek nr. 5 oznaczony na
czerwono.
W kościele akademickim św. Józefa, (oznaczony na żółto) będzie odbywała się adoracja
Najświętszego Sakramentu.
• Miejsce, w którym będzie rejestracja w sobotę oraz poczęstunek w czasie całego
weekendu, znajduje się w budynku 21, oznaczonym na fioletowo.

REJESTRACJA: Będzie na parterze budynku 21. Będziemy wchodzić jednym wejściem a
wychodzić drugim. Pomoże to sprawnej rejestracji i pozwoli uniknąć zbytniego tłoku.

POCZĘSTUNEK: Cała część gastronomiczna naszego wydarzenia będzie znajdowała się na
1 piętrze budynku 21. Będzie również kawiarenka. Dodatkowo (poza halą sportową) na tym
piętrze jest dużo toalet, z których możemy korzystać.
WAŻNE! W czasie naszego wydarzenia uniwersytet będzie funkcjonował normalnie a więc będą
obecni na kampusie pracownicy uniwersytetu oraz studenci ze względu na sesję poprawkową.
Dlatego prosimy aby przebywać w przestrzeniach, które są wyznaczone dla nas.
W budynku 21 znajduje się również bufet UKSW. Najprawdopodobniej będzie otwarty jednak
sugerujemy korzystać z naszego wyżywienia oraz kawiarenki ze względu na to, że bufet jest
dedykowany głównie dla pracowników i studentów, gdyż w pobliżu kampusu nie ma bazy
gastronomicznej.

MSZA ŚWIĘTA W NIEDZIELĘ
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
na ul. Przy Agorze 9 w Warszawie.
PARKING: Kościół nie ma swojego parkingu, natomiast na osiedlu jest wiele miejsc parkingowych
bezpłatnych z których można korzystać.

Dojazd z UKSW samochodem
od ul. Marymonckiej

Na zielono zaznaczone są przykładowe obszary, w których można parkować.
Na czerwono zaznaczone są przykładowe drogi dojazdu do kościoła gdzie można po
drodze zaparkować.
DOJAZD Z UKSW DO KOŚCIOŁA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ
AUTOBUS 114

AUTOBUS 181

AUTOBUSY 150, 750, 800

DOJŚCIE PIESZO

