
Informacje o dojazdach dla uczestników II Etapu XV Olipmiady Informatycznej

Dojazd z dworca PKP do akademika Jagienka
Z poznańskiego dworca PKP należy wyjść na ulicę Roosevelta i znaleźć przystanek tramwajowy 
Most Dworcowy - najlepiej wyjść przez budynek Poznań Główny, a następnie wejść po drugich 
schodach  na  most  i  skręcić  w  kierunku  budynku  Międzynarodowych  Targów  Poznańskich   - 
przystanek znajduje się na wprost wejścia głównego do MTP.
Dojazd  tramwajem  numer  12 i  14 (w  kierunku  os.  Jana  III  Sobieskiego)  do  przystanku 
Słowiańska.
Długość trasy: 3 przystanki
Czas przejazdu: ok. 9 minut
Po wyjściu z tramwaju na Słowiańskiej należy wejść po schodach oznaczonych „Winiary – domy 
akademickie”,  przejść  nad torami,  za  marketem Plus  skręcić  w prawo w ulicę  Piątkowską.  Po 
prawej stronie w głębi, frontem do ulicy, znajdują się akademiki Jagienka (bliżej) i Zbyszko.

Dojazd z akademika Jagienka do dworca PKP
Z  przystanku  Słowiańska  tramwajem  nr  12  (w  kierunku  Stomil)  i  14  (w  kierunku  Zajezdnia 
Głogowska) do przystanku Most Dworcowy.

Dojazd z dworca PKP do Instytutu Informatyki
Z poznańskiego dworca PKP należy wyjść na ulicę Roosevelta i znaleźć przystanek tramwajowy 
Most Dworcowy - najlepiej wyjść przez budynek Poznań Główny, a następnie wejść po drugich 
schodach  na  most  i  skręcić  w  kierunku  budynku  Międzynarodowych  Targów  Poznańskich   - 
przystanek znajduje się na wprost wejścia głównego do MTP.
Dojazd tramwajem numer 5 (w kierunku Stomil) do przystanku Politechnika.
Długość trasy: 7 przystanków
Czas przejazdu: ok. 12 minut

Dojazd z Instytutu Informatyki do dworca PKP
Z przystanku Politechnika tramwajem nr 5 (w kierunku Zajezdnia Głogowska) do przystanku Most 
Dworcowy.

Dojazd z akademika Jagienka do Instytutu Informatyki
Dojazd  z przystanku Słowiańska tramwajem numer  16 (w kierunku os. Lecha) do  przystanku 
Politechnika.
Długość trasy: 8 przystanków
Czas przejazdu: ok. 15 minut

Dojazd z Instytutu Informatyki do akademika Jagienka
Z przystanku Politechnika tramwajem nr 16 (w kierunku os. Jana III Sobieskiego) do przystanku 
Słowiańska.

Koszt biletów
10-minutowy ulgowy - 0,65 zł
30-minutowy ulgowy – 1,30 zł
10-minutowy normalny – 1,30 zł
30-minutowy normlany – 2,60 zł

Uwaga:  Uczestnicy  olimpiady  mają  zapewnione  bilety  na  wszystkie  przejazdy  po  Poznaniu 
środkami komunikacji miejskiej w dniach 6-8. lutego. Bilety zostaną wydane przy rejestracji.


