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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
 

Zgłoszenie uczestnictwa: Zgłoszenia udziału w Zjeździe należy dokonać do 15.04.2017. 

przesyłając formularz uczestnictwa na adres e-mail:  

zjazdandragogiczny@gmail.com lub wypełniając formularz na stronie internetowej 

https://zjazdandragogiczny.wixsite.com/zjazd 

 

Opłaty konferencyjne:  

 opłata konferencyjna dla uczestników  Zjazdu, nie będących członkami ATA, wniesiona 

do 05. maja 2017 wynosi  - 430 zł 

 opłata konferencyjna dla członków ATA wniesiona do 28. kwietnia 2017. wynosi 370 zł.  

Po tym terminie opłata wniesiona do 05. maja 2017. wynosi  430 zł  

 

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w Zjeździe, materiały konferencyjne, publikację 

referatu w monografii lub w czasopismach ATA, obiad w pierwszym i drugim dniu Zjazdu, 

przerwy kawowe oraz uroczystą kolację. 

Zakwaterowanie:  

Hotel Ibis Budget Warszawa Centrum  

Ul. Zagórna 1, 00-441 Warszawa, tel. + 48 22 745 36 60  

Ceny noclegów: 

 135 zł brutto za dobę, pokój jednoosobowy ze śniadaniem 

 150 zł brutto za dobę, pokój dwuosobowy ze śniadaniami typu twin room lub typu 

double bed  

 brak opłaty za hotel do dnia 05.05.2017. oznacza zakwaterowanie we własnym 

zakresie 

 doba hotelowa rozpoczyna się ̨ o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 12:00 w dniu 

wyjazdu 

 koszt parkingu dla pojazdu osobowego – 25,00 zł brutto za dobę 

 na terenie całego obiektu istnieje bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego. 
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Dane do przelewu:  

zarówno opłatę konferencyjną, jak i opłatę uwzględniającą koszt noclegów prosimy 

przesyłać na konto Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego:  

nr rachunku  30234000090030246000000068 

EFG Eurobank Ergasias S.A. 

Spółka akcyjna Oddział w Polsce 

ul. Mokotowska 19 

00-560 Warszawa 

Tytuł przelewu: 

„Zjazd Andragogiczny 2017 – imię i nazwisko uczestnika” 

Informacje dodatkowe: 

 informacje dotyczące dojazdu z poszczególnych dworców do hotelu oraz na miejsce 

Zjazdu podane zostaną w następnym komunikacie 

 uczestnictwo w Zjeździe jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo 

wykorzystania wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 

powielenie wykonanych zdjęć lub nagrań video za pośrednictwem dowolnego medium, 

wyłącznie w celach informacyjnych  i promocyjnych Zjazdu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


