XXXIV Konferencja Embriologiczna – Rośliny • Zwierzęta • Człowiek
Zakopane 2020

KOMUNIKAT nr 2
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na miejsce XXXIV Konferencji Embriologicznej – Rośliny •
Zwierzęta • Człowiek został wybrany ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy GeovitaZakopane (ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane). Ośrodek Geovita przedstawił bardzo
korzystną ofertę dla uczestników konferencji:
pokoje 2 lub 3* osobowe: cena brutto 60 zł za nocleg/osobę
*pokój 3 osobowy to kompleks składający się z pokoju-sypialni (2 łóżka) i pokoju studio (1
łóżko).
Wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, radiem, telefonem, suszarką do włosów, dostępem do
internetu bezprzewodowego.
Istnieje także ograniczona możliwość wynajęcia pokoju 2 osobowego dla pojedynczej osoby:
dopłata 35 zł/doba (całkowity koszt 95 zł/doba hotelowa).
Dodatkowo możliwe jest wynajęcie:
•

apartamentu rodzinnego dla 4 osób (koszt: 150 zł za apartament/doba hotelowa)

•

domku* dla 4 osób (koszt: 150 zł za domek/dobę hotelową)
(* Domki składają się z 2 pomieszczeń. Na pierwszej kondygnacji znajduje się
łazienka, aneks kuchenny + pokój z 2 łóżkami, na drugiej kondygnacji 2 łóżka).

Szczegółowe informacje o ośrodku Geovita-Zakopane można znaleźć na stronie
internetowej: http://geovita.pl/zakopane/#informacje-o-obiekcie

Uwaga!
Uczestnicy konferencji dokonują rezerwacji noclegów bezpośrednio w ośrodku
konferencyjno-wypoczynkowym Geovita-Zakopane:
•

telefonicznie: 18 20 660 41 / 695 377 718 za pośrednictwem recepcji na hasło UJ 2023.05.

•

mailowo: zakopane@geovita.pl (koniecznie z dopiskiem: UJ 20-23.05).

•

Prosimy nie korzystać z systemu rezerwacji on-line na stronie ośrodka.

Rezerwacje należy dokonać do 30.03. 2020 r. (po tym terminie nie ma gwarancji miejsca ani
ceny).

Z myślą głównie o studentach i doktorantach zarezerwowaliśmy też wstępnie 11 miejsc
noclegowych (1 pokój 2-osobowy, 1 pokój 4-osobowy i 1 pokój 5-cio osobowy) w Domu
Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Lonka”.
Cena: 42 zł/osobę (Uwaga! cena na 2020 rok nie jest jeszcze znana i będzie prawdopodobnie
trochę wyższa).
Dom PT „Lonka” znajduje się ok. 2 km od miejsca konferencji.
Więcej informacji o DPT „Lonka” można znaleźć na stronie:
https://ds.uj.edu.pl/domy-pracy-tworczej/lonka
Osoby zainteresowane noclegiem w DPT proszone są o możliwe szybki kontakt z
organizatorami przez adres: embriologiczna@uj.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione konto do zapłaty opłaty konferencyjnej:
34 1240 4722 1111 0000 4860 3050
Odbiorca:
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Prosimy koniecznie umieścić w tytule przelewu dopisek: Imię_Nazwisko_Embriologiczna
2020
•

Ze względów organizacyjnych prosimy też o informację o dokonanym przelewie na
adres: embriologiczna@uj.edu.pl

•

Faktury potwierdzające zapłatę będą do odbioru w czasie trwania konferencji.

Uwaga!
•

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego przed
dokonaniem wpłaty koniecznie muszą zwrócić się o wystawienie noty wewnętrznej
(prosimy o przesłanie maila na adres embriologiczna@uj.edu.pl).

