
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT 1.  

dotyczący spraw organizacyjnych 
  

 

• Merytoryczny program konferencji obejmuje dni od 26 do 28 czerwca 2022 roku. Pragniemy 

zaproponować obrady plenarne, sekcje tematyczne, posterowe oraz warsztaty. Dla Młodej 

Kadry Naukowej przewidziane są również indywidualne konsultacje z Mistrzami, spotkanie 

z Mistrzem oraz warsztaty pisarstwa naukowego. Zachęcamy zatem do zaplanowania pobytu 

w Ustroniu i Cieszynie z uwzględnieniem trzydniowych obrad.  

• Teksty zostaną opublikowane w wysoko punktowanym czasopiśmie Edukacja Międzykultu-

rowa (https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/edukacja-miedzykulturowa), po uzy-

skaniu pozytywnych recenzji. Artykuły należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawarty-

mi w zakładce z informacjami dla autorów czasopism.   

• Będziemy wdzięczni za potwierdzenie (w elektronicznej karcie zgłoszenia uczestnictwa) 

chęci udziału w spotkaniu do 5 kwietnia 2022 roku.  

• Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:  

I wariant – 250 zł, opłata konferencyjna dla doktorantów i doktorów do 5 lat po doktoracie. 

II wariant – 350 zł, opłata konferencyjna dla pozostałych osób.   

 

W opłacie zapewniamy: udział w uroczystej kolacji w poniedziałek, obiady w poniedziałek         

i we wtorek, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, sesję wyjazdową do Cieszyna.  

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów:  

• kolacji w niedzielę – 70 zł  

• noclegów  

 

 

https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/edukacja-miedzykulturowa


Koszt noclegów wraz ze śniadaniem w podanych pokojach wynosi (specjalna oferta cenowa dla 

uczestników konferencji):  

• miejsce w pokoju 1 osobowym – 148,50 zł  

• miejsce w pokoju 2 osobowym – 125 zł  

• miejsce w pokoju 3-4 osobowym – 110 zł  

Prosimy o samodzielne zamawianie noclegów.  

Dane kontaktowe Hotelu Jaskółka: ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń, tel. +48 33 854 15 59, 

www.hotel-jaskolka.pl. 

   

Podajemy nr konta, na które do 30 kwietnia należy przelać opłatę konferencyjną: 

nr rachunku: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909  

Właściciel rachunku: Uniwersytet Śląski  

Bank: ING Bank Śląski S.A.  

SWIFT: INGBPLPW  

IBAN: PL74105012141000000700007909  

Z dopiskiem: EM-2022, Imię i Nazwisko uczestnika  

 

Link do formularza zgłoszeniowego online 

• dla doktorantów i doktorów 

do 5 lat po doktoracie: 

https://forms.office.com/r/w3JWYPA4Es 

• dla pozostałych osób: 

https://forms.office.com/r/uGH1kx2zCE

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje organizacyjne można uzyskać pod numerami telefonów: 

dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ, tel. +48 502 402 373, e-mail: annaszafranska@interia.eu  

dr Kinga Konieczny-Pizoń, tel. +48 731 590 257, e-mail: kinga.konieczny-pizon@us.edu.pl 

       

 

Serdecznie pozdrawiamy  

Organizatorzy Konferencji  
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