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UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

Szanowni Państwo, 

Na wstępie pragniemy serdecznie podziękować za zainteresowanie, jakim 

obdarzyliście naszą Konferencję oraz za udział w niej. Mamy nadzieję, że każdy z 

Uczestników będzie miło wspominał zorganizowane przez nas wydarzenie.  

Z uwagi na fakt, że część z Państwa nie jest z Krakowa przygotowaliśmy mini 
przewodnik, który ułatwi Państwu dojazd do Wydziału Zarządzania i 
Komunikacji Społecznej oraz poruszanie się po jego najbliższych okolicach.  
 
Dojazd do centrum 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ znajduje się przy ul. Łojasiewicza 
4. 
 
Z Dworca Głównego mogą Państwo dojechać do nas linią tramwajową nr 52 
(Kierunek: Czerwone Maki). Przystanek przy którym znajduje się wydział to 
„Norymberska”. Inne tramwaje, z których mogą Państwo skorzystać to 11,18,23 
(Kierunek docelowy każdego z nich to Czerwone Maki).  
Polecamy także skorzystanie z aplikacji jakdojade.pl (www.krakow.jakdojade.pl), 
która ułatwi poruszanie się po Krakowie.  
Poniżej przedstawiamy mapkę dojścia z przystanku „Norymberska” do miejsca 
Konferencji.  

 
 
Jeżeli będą się Państwo poruszać samochodem informujemy, że przy Wydziale 
znajduje się parking.  
 
 

 

 

http://www.krakow.jakdojade.pl/


 Konferencja „Dziecko – świadek wyjątkowy” 

 

ORGANIZACJA KONFERENCJI 

Szatnia znajduje się na poziomie -1, dojście do niej będzie wyraźnie oznaczone.  
 
Recepcja znajduje się na parterze, zaraz przy wejściu. Będzie ona podzielona na 4 
części – dla Gości, Uczestników Czynnych (referaty oraz postery), dwie recepcje 
będą przeznaczone dla Uczestników Biernych i będą one podzielone alfabetycznie 
nazwiskami: A-N oraz N-Z.  
Rejestracja Uczestników odbywa się codziennie. Każdy Uczestnik rejestruje się tylko 
raz.  
Każda osoba otrzymuje od nas identyfikator (Goście oraz Uczestnicy Czynni) lub 
opaskę na rękę z logo Konferencji (Uczestnicy Bierni). Bardzo prosimy o NIE 
ZDEJMOWANIE opasek oraz nie zgubienie identyfikatorów przez czas trwania 
wydarzenia, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie stwierdzić, że są Państwo jego 
uczestnikami.  
 
Organizatorzy Konferencji ubrani są w białe koszulki z logo konferencji. W każdej 
chwili służymy Państwu pomocą.  
 
CATERING 
Goście oraz Uczestnicy Czynni mają zapewniony catering podczas przerwy 
obiadowej oraz kawę, herbatę i przekąski podczas przerw.  
 
Uczestnicy bierni mają zapewnioną wodę mineralną oraz przekąski podczas przerw 
kawowych.  
W budynku znajduje się bistro, w którym można zjeść ciepły posiłek podczas przerwy 
obiadowej. W pobliżu Wydziału znajduje się kilka innych miejsc, w których także 
można spędzić ten czas, m.in. „Miami Pizza” oraz Restauracja „Easy Rider”. Poniżej 
przedstawiamy mapki dojścia do wyżej wymienionych lokalizacji. 
„Miami Pizza” , 700m, 10 min pieszo 
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„Easy Rider”, 650m, 10 min pieszo 

 
 
 
 
 
Hotele & Hostele w pobliżu 
http://www.hotel-panorama.pl/ 

http://www.ruczajhotel.pl/pl/  

http://www.hotelstart.com.pl/  

Hotele & hostele z dobrym dojazdem do Wydziału Zarządzania i Komunikacji 

Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4: 

Hostel Tara, ul Dietla, http://www.tarahostel.com/cennik/ cena za 1-osobowy 

pokój 90 zł 

Pensjonat Tournet, ul Miodowa 7, http://www.nocleg.krakow.pl/cennik/, cena za 

pokój jednoosobowy: 140 zł ze śniadaniem 

GREEN Hostel, Kraków, ul. Krakowska 1, cena: 80 zł www.greenhostel.pl 

High Life Hostel, ul. Starowiślna , http://highlifehostel.com/ 

Orange Hostel http://orangehostel.pl/pl/prices/index.html około 55 zł za osobę, 

ul. Dietla 
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W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem +48 537 465 093 
lub +48 795 667 990 
 
 

Przydatne strony www: 

Wytyczanie trasy dojazdu: www.krakow.jakdojade.pl 
Małopolski Dworzec Autobusowy: http://rozklady.mda.malopolska.pl/ 
TAXI Kraków: 196-61, 196-25, 800-66-66-66 
MPK Kraków: www.mpk.krakow.pl 
 


