
 
 Warunki zgłoszenia uczestnictwa 
  
Zgłoszenie Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 

25.01.2008 na adres: Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia, 
Akademia Górniczo Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 
Kraków lub faksem na nr 012 633 26 49 lub na Email: 
dp@agh.edu.pl 

  
Potwierdzenie 
uczestnictwa 

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną 
na wskazany adres e-mail 

  
Opłata konferencyjna Za udział w konferencji pobierana będzie opłata w wysokości 

560 zł za osobę. Opłata ta będzie pokrywać koszty 
konferencyjne, koszty wyżywienia oraz program kulturalny z 
wyłączeniem wycieczki do Wieliczki. Za osobę towarzyszącą 
pobierana jest opłata w wysokości 410 zł.  
Opłatę konferencyjną oraz ewentualną opłatę za osobę 
towarzyszącą należy przelać do 15.05.2008 na konto 
bankowe: 
 
Fundacja ZPiT „Krakus”, ul. Reymonta 15, 30-059 Kraków 
Krakowski Bank Spółdzielczy 
Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków 

31 85910007 0021 0046 8998 0002 

tytułem: Kolokwium Polsko-Niemieckie + nazwisko osoby 
przyjeżdżającej 
 
Koszty za nocleg w hotelu pokrywają Państwo we własnym 
zakresie 

  
Opłata za udział 
w wycieczce 

Dla zainteresowanych oferujemy w sobotę 05.07.2008 
wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce. Opłatę za udział w 
wycieczce w wysokości 150 zł należy również przelać do 
15.05.2008 na podane ww. konto  

  
Warunki rezygnacji Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać do Sekretariatu 

Prorektora ds. Kształcenia najpóźniej na cztery tygodnie przed 
rozpoczęciem kolokwium. W przypadku późniejszej rezygnacji 
potrącone zostanie 70% opłaty konferencyjnej. Prosimy 
również pamiętać o konieczności rezygnacji z rezerwacji hotelu 

  
  
 Informacje dotyczące pobytu 
  
Miejsce obrad Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica 

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków  
Otwarcie 02.07.2008 – aula w Gmachu Głównym (bud. A0) 
Obrady 03 – 04.07.2008 – sala konferencyjna w budynku D6
 

  



Biuro konferencyjne Rejestracja uczestników i wydawanie materiałów 
konferencyjnych w dniu 02.07.2008 od godz. 17.30 przed 
aulą w Gmachu Głównym, bud. A-0, I p., AGH, Al. 
Mickiewicza 30. W dniu 03.07.2008 przed salą obrad w godz. 
08.30 – 10.00 (budynek D6) 

  
Adres Internetowy 
Email 

Na potrzeby kolokwium stworzona zostanie strona internetowa 
o adresie: http://www.dp.agh.edu.pl 
Wszelką korespondencję związaną z kolokwium przesyłać 
należy na adres: dp@agh.edu.pl  
 

Przyjazd Do Krakowa można dojechać koleją lub samochodem. 
Podróżując samolotem należy jako cel wybrać lotnisko Balice, 
z którego jest dogodny dojazd do centrum kolejką lub 
autobusem 

  
Hotele Przy organizacji konferencji AGH korzysta z pomocy Fundacji 

„Krakus”, która zarezerwowała do 30.04.2008 następujące 
hotele: 
 
Hotel „Cracovia” – 15 pokoi jednoosobowych w cenie 300 
zł/nocleg 
 
DS „Alfa” (pokoje studenckie do kwaterowania jako 1-os.) – 
cena 70 zł/nocleg 
 
Rezerwacja miejsca noclegu w Hotelu „Cracovia” 
lub w DS „Alfa” odbywa się drogą mailową za 
pośrednictwem Fundacji „Krakus” z zaznaczeniem nazwy 
wybranego hotelu. Maile prosimy kierować na adres: 
recepcja@hotelpolonez.pl 
 

 


