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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
 

I. CZAS I MIEJSCE SEMINARIUM 

Seminarium odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 roku w Warszawie w Hotelu 

InterContinental, ul.  Emilii Plater 49. 

Zajęcia – odbędą się 22 listopada 2019 r. (piątek) w sali konferencyjnej Kompozytorzy.  

Przed salą do dyspozycji Gości przerwa kawowa już od godz. 10.00. 

Lunch – w restauracji hotelowej DownTown  22.11  w godz. 13.00 – 14.00 w wydzielonej części 

oznaczonej tabliczkami UNI-BUD. 

Kolacja – odbędzie się bezpośrednio po zajęciach 22.11 o godz. 19.30 w restauracji hotelowej.  

Konsultacje indywidualne – odbędą się 23 listopada 2018 r. w godz.  9.30 – 12.00 w sali 

PADEREWSKI na III piętrze. 

 

 

II. HOTEL 

• Hotel InterContinental Warszawa 5-gwiazdkowy hotel w samym centrum Warszawy. Do dyspozycji 

gości jest 414 pokoi i apartamentów, restauracje, SPA, basen, concierge oraz club lounge. 

Ekskluzywny hotel konferencyjny usytuowany w wieżowcu położonym przy Pałacu Kultury i Nauki 

oraz parku Świętokrzyskim, 2,3 km od warszawskiej starówki i 7,8 km od lotniska Chopina. 

Hotel należy do jednej z największych sieci hotelowych na świecie - InterContinental Hotels Group® 

(IHG®). Hotel InterContinental Warszawa zdobył w 2018 roku nagrodę World Travel Awards jako 

najlepszy hotel w Polsce. Portal TripAdvisor w 2018 roku po raz kolejny otrzymał „Certificate  

of Excellence” oraz „Traveller’s Choice”. Hotel otrzymał również najwyższy standard według 

przewodnika Michelin „Main  cities of Europe 2018”.   

• Dojazd do hotelu: Wskazówki dotyczące lokalizacji hotelu znajdą Państwo pod poniższym linkiem: 

http://warszawa.intercontinental.com/  

• Więcej informacji o hotelu: na stronie http://warszawa.intercontinental.com/  

• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15 a kończy o godz. 11.  

• Parking – we własnym zakresie.  
 

 
 

 

III. HARMONOGRAM ZAJĘĆ                         

22 listopada (piątek):               23 listopada (sobota):       

1030- 1100  rejestracja uczestników, kawa            930- 1200  konsultacje indywidualne 

1100- 1300  zajęcia                

1300- 1400  lunch   

1400- 1600   zajęcia    

1600- 1630  przerwa kawowa 

1630- 1900   zajęcia 

1930           kolacja  

http://warszawa.intercontinental.com/
http://warszawa.intercontinental.com/

