
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Biuro konferencji mieści się w sali 215 na Wydziale Chemii UJ (ul. Ingardena 3).

Nocleg dla uczestników został zarezerwowany w Hotelu Studenckim „Żaczek” (Aleja
3 Maja 5) oraz w Hotelu Studenckim „Bydgoska” (ul. Bydgoska 19) od 20 do 26 września
(do godziny 11.00).

Śniadania i obiady dla uczestników będą wydawane w stołówce „Nawojka” (ul. Rey-
monta 11). Śniadania będą wydawane w godz. 8.00 – 11.00 od 21 do 26 września, nato-
miast obiady 12.30 – 15.30 od 21 do 25 września. Bloczki uprawniające do odbierania
posiłków uczestnicy otrzymają podczas rejestracji.

Wykłady odbywać się będą w sali 213 na Wydziale Chemii UJ (ul. Ingardena 3),
natomiast sesja posterowa odbędzie się w holu przed tą salą.

Spotkanie dla referentów odbędzie się w niedzielę 20 września o godzinie 19.00
w sali 213 na Wydziale Chemii 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 21 września o godzinie
17.45 w sali 213 na Wydziale Chemii UJ. Czas ten będzie przeznaczony na przygotowanie
tablic z posterami.

Na spotkanie integracyjne serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników w ponie-
działek 21 września do Klubu Studenckiego „Żaczek” (Aleja 3 Maja 5) od godz. 20.00.

Spektakl teatralny, do udziału w którym zachęcamy uczestników Warsztatów, od-
będzie się we wtorek 22 września w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie (Osiedle Teatralne
34). Zobaczymy sztukę pt. „Wszystko o kobietach”, 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. Autobusy, które zawiozą
uczestników do teatru będą zaparkowane na ulicy Kałuży o godzinie 18.00.

Wieczór gier planszowych rozpocznie się w środę 23 września o godz. 19.00 w sali
−001 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (ul. Reymonta 4).

W programie jest też zwiedzanie miasta (w czwartek), w trakcie którego będzie
możliwość wybrania się z przewodnikiem na krakowski Rynek i jego okolice, odwiedze-
nia socrealistycznej Nowej Huty albo zwiedzenia Muzeum UJ i interaktywnej wystawy
instrumentów naukowych w Collegium Maius. Chętnych prosimy o informację podczas
rejestracji.

Na paintball zapraszamy w czwartek o godz. 20.00, a w przypadku dużej liczby chęt-
nych także o godz. 22.00, do nieczynnego Hotelu Forum (ul. M. Konopnickiej 28). Za
40zł każdy dostanie mundur, maskę, rękawiczki ochronne, karabinek i 100 kulek. Dobra
zabawa gratis. Zapisy są możliwe tylko do godziny 17.30 w poniedziałek.

Spotkanie pożegnalne, które tradycyjnie kończy Warsztaty, odbędzie się w piątek
o godzinie 19.00 w sali −001 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
UJ (ul. Reymonta 4). Będzie to okazja, by podsumować miniony tydzień, obejrzeć zdjęcia
i przyjemnie porozmawiać.

Mapka

Legenda / Legend:
1 — Wydział Chemii UJ / Faculty of Chemistry – ul. Ingardena 3
2 — Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ / Faculty of Physics,

Astronomy and Applied Computer Science – ul. Reymonta 4
3 — Hotel Studencki „Żaczek” – al. 3 Maja 5
4 — Hotel Studencki „Bydgoska” – ul. Bydgoska 19
5 — Stołówka Studencka „Nawojka” – ul. Reymonta 11
6 — Klub Studencki „Żaczek” – al. 3 Maja 5


