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Etap Okręgowy olimpiady odbywać się będzie w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, przy ulicy 
Piotrowo 2.

Uczestnicy spoza Poznania nocują w Schronisku TPD przy ulicy Drzymały 3.

Przejazdy między schroniskiem, Politechniką oraz dworcami PKP i PKS najprościej odbywać tramwajem nr 11:

– do schroniska (przystanek NAD WIERZBAKIEM) w kierunku PIĄTKOWSKA,
– do Centrum Wykładowego (przystanek KÓRNICKA) w kierunku OS. LECHA.

Czas przejazdu: 20 minut

Schronisko TDP
Wysiadamy z tramwaju 11 na przystanku NAD WIERZBAKIEM. Kierujemy się na północ – czyli po wyjściu z 
tramwaju na wprost, ulicą „pod górkę”. Po przejściu ok. 200 m skręcamy w prawo w ulicę Drzymały. Schronisko 
znajduje się kilkanaście metrów dalej, po lewej stronie drogi. 

Czas dojścia: ok. 5 minut

Centrum Wykładowe 
Wysiadamy z tramwaju 11 na przystanku KÓRNICKA. Kierujemy się w lewo, idziemy ulicą Kórnicką ok. 300 m, 
wzdłuż niebieskiego płotu Politechniki. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, w ulicę Piotrowo i idziemy ok. 400 m, 
znów wzdłuż płotu. Na końcu ulicy, po lewej stronie znajduje się nowy budynek Centrum Wykładowego. 

Czas dojścia: ok. 10 minut

Dworzec PKP – Poznań Główny
Opuszczamy dworzec głównym wyjściem. Po przejściu ok. 100 m docieramy do schodów; pierwsze schody mijamy, na 
most wchodzimy drugimi. Na moście skręcamy w prawo i dochodzimy do skrzyżowania, przy którym znajduje się 
przystanek tramwajowy MOST DWORCOWY, naprzeciw Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wsiadamy w 
tramwaj 11 (UWAGA: w różnych kierunkach, zależnie od celu podróży):

– do schroniska:
– kierunek: PIĄTKOWSKA
– liczba przystanków: 6
– czas przejazdu: 8 minut

– do Centrum Wykładowego: 
– kierunek OS. LECHA
– liczba przystanków: 6
– czas przejazdu: 12 minut

Dworzec PKS
Opuszczamy dworzec głównym wyjściem. Kierujemy się w prawo, idziemy ulicą Towarową ok. 100 m, aż do 
skrzyżowania z ulicą Wierzbięcice. Przechodzimy przejściem podziemnym na przystanek tramwajowy DWORZEC 
PKS, znajdujący się na środku ulicy. Wsiadamy w tramwaj 11 (UWAGA: w różnych kierunkach, zależnie od celu 
podróży):

– do schroniska: 
– kierunek: PIĄTKOWSKA
– liczba przystanków: 7
– czas przejazdu: 11 minut

– do Centrum Wykładowego:
– kierunek OS. LECHA
– liczba przystanków: 5
– czas przejazdu: 9 minut

Bilety MPK
cena za bilet 15-minutowy: normalny 2 zł, ulgowy 1 zł 
Uczestnicy otrzymają przy rejestracji (w schronisku bądź w Centrum Wykładowym) bilety potrzebne do 
przemieszczania się po mieście w czasie zawodów.


