
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Biuro konferencji mieści się w lokalu Koła Matematyków Studentów UJ (pokój 544,
Instytut Matematyki, ul. Reymonta 4). W dniach 17-21 września biuro konferencji zostaje
przeniesione do sali 215 na Wydziale Chemii UJ (ul. Ingardena 3).

Nocleg dla uczestników został zarezerwowany w Hotelu Studenckim „Żaczek” (Aleja
3 Maja 5) od 16 do 22 września (do godziny 12.00). Wraz z noclegiem uczestnicy mają za-
pewnione śniadanie w tym samym budynku, w stołówce „Barbex-Żaczek”. Karty rejestra-
cyjne uprawniające do zakwaterowania uczestnicy otrzymują podczas rejestracji w biurze
konferencji.

Obiady dla uczestników będą wydawane od 17 do 21 września w stołówce „Barbex-
Żaczek”. Bloczki uprawniające do odebrania obiadu uczestnicy otrzymują podczas reje-
stracji.

Wykłady odbywać się będą w sali 213 na Wydziale Chemii UJ, natomiast sesja poste-
rowa odbędzie się w holu przed tą salą.

Spotkanie dla referujących odbędzie się w niedzielę 16 września o godzinie 19.00
w sali 545 w Instytucie Matematyki UJ. Prosimy wykorzystać ten czas do zapoznania się
ze sprzętem, którego będziecie Państwo używać w trakcie swojego referatu. W szczególności
prosimy o przyniesienie ze sobą slajdów lub prezentacji.

Spotkanie dla autorów posterów odbędzie się w poniedziałek 17 września o godzinie
18.15 w sali 213 na Wydziale Chemii UJ. Czas ten będzie przeznaczony na przygotowanie
tablic z posterami.

Na spotkanie integracyjne serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników w niedzielę
do Klubu Studenckiego „Żaczek” (Aleja 3 Maja 5) od godz. 20.00.

Spektakl teatralny, do udziału w którym zachęcamy uczestnikówWarsztatów, odbędzie
się we wtorek 18 września w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie (Osiedle Teatralne 34).
Zobaczymy sztukę pt. „Prywatna klinika”, która rozpocznie się o godzinie 19.00. Chętnych
prosimy o wpisanie się na odpowiednią listę w dniu rejestracji. Bilety będą do odebrania
u organizatorów we wtorek, podczas sesji posterowej.

Turniej Hex zostanie rozegrany w środę – początek godz. 19.30. Reguły gry Hex zostaną
przedstawione podczas referatu dr Małgorzaty Bednarskiej (wtorek, godz. 9.30). Zapisy do
turnieju będą przeprowadzane we wtorek, podczas sesji posterowej. Miejsce rozgrywania
turnieju zależy od liczby chętnych, dlatego zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

Spotkanie pożegnalne, które tradycyjnie kończy Warsztaty, odbędzie się w piątek o go-
dzinie 19.00 w sali 501 Instytutu Matematyki UJ (ul. Reymonta 4). Będzie to okazja, by
podsumować miniony tydzień, obejrzeć zdjęcia i przyjemnie porozmawiać.

INFORMATION FOR PARTICIPANTS

The Conference Office is located in the premises of the Zaremba Association of Math-
ematicians – Students of the Jagiellonian University (room 544, Institute of Mathematics,
Reymonta 4). From 17th to 21st September the Conference Office will be transferred to the
room 215 of the Faculty of Chemistry (Ingardena 3).

Accommodation for the participants has been booked in the Hotel Studencki “Żaczek”
(Aleja 3 Maja 5) from 16th to 22nd September (until midday). Additionally, all the partici-
pants will be provided with breakfast in the same building at the canteen “Barbex-Żaczek”.
Registration cards that will authorize the participants’ accommodation are to be given
at the Conference Office.

Dinners for the participants will be served from 17th to 21st September at the canteen
“Barbex-Żaczek”. At the time of registration the participants will be given pads that will
entitle them to receive their dinner.

Lectures will be given in the room 213 at the Faculty of Chemistry. The poster session
will take place in the hallway in front of the room.

The appointment for the lecturers will take place on Sunday, 16th September at 7.00
pm in the room 545 at the Institute of Mathematics. Please, take advantage of this time to
become familiar with the equipment that will serve you during your lectures. In particular,
we ask you to bring your slides and presentations.

The meeting for the authors of posters will take place on Monday, 17th Semptember
at 6.15 pm in the room 213 at the Faculty of Chemistry. This time will be devoted to
preparation of the boards with posters.

We heartfully invite all the participants for the integration meeting on Sunday at the
student club “Żaczek” (Aleja 3 Maja 5) from 8.00 pm.

The performance will take place on Tuesday, 18th Semptember at the Teatr Ludowy
in Nowa Huta (Osiedle Teatralne 34). We are going to see the play “Prywatna klinika” in
Polish that starts at 7.00 pm. Everyone interested in watching the performance is asked
to subscribe during the registration process. It will be possible to receive tickets from the
organizers during the poster session.

Hex tournament will be held on Wednesday and it will start at 7.30 pm. Rules of the
game will be explained by dr Małgorzata Bednarska during her lecture (Tuesday, 9.30 am).
Tournament registration will be held on Thursday during the poster session. The place
where the tournament will be held depends on the number of participants. Therefore it will
be announced later.

The farewell meeting, which traditionally ends the Workshop, will take place on Friday
at 7.00 pm in the room 501 at the Institute of Mathematics (Reymonta 4). It will be a great
opportunity to sum up the week, see some photos, and have a nice chat.


