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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

 

Konferencja „Ekologia kulturowa: inspiracje – interpretacje – perspektywy” 

Cieszyn, 19 maja 2016 
 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

dziękujemy za zainteresowanie naszą konferencją i chęć podzielenia się własnymi obserwacjami na 

zaproponowany przez nas temat. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie dla wszystkich uczestników 

inspiracją do dalszych badań i dyskusji. 

 

Aby konferencja przebiegła sprawnie prosimy o zapoznanie się z kilkoma informacjami 

organizacyjnymi 

 

1. Dojazd / dojście na miejsce 

 

Siedziba Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji mieści się na terenie kampusu przy ulicy Bielskiej 62.  

Osoby, które będą nocować na terenie kampusu (akademik DNS oraz Zajazd Academicus) oraz 

przybywają w dniu obrad, a przyjeżdżają od strony Krakowa i Bielska mogą wysiąść na przystanku 

przy ulicy Bielskiej naprzeciw Uniwersytetu (jest to przystanek na żądanie, więc odpowiednio 

wcześniej trzeba to zgłosić kierowcy). 

Osoby przyjeżdżające od strony Katowic, wysiadające na dworcu PKP ewentualnie w niedalekim 

punkcie przesiadkowym, gdzie zatrzymują się busy kursujące na trasie Katowice-Cieszyn (Bus 

Brothers), muszą dojść do Uniwersytetu (ok. 600 m) lub skorzystać z usług taxi (w pobliżu jest ich 

postój). 

 

2. Noclegi i wyżywienie 

 

Osobom zainteresowanym noclegiem Cieszynie, podajemy kilka miejsc, w których można dokonać 

rezerwacji.  

 

Najbliżej Uniwersytetu położone są : 

 

- Zajazd "Academicus" (ul. Paderewskiego 6, 43-400 Cieszyn, tel.  +48 33 8546 464) 

zajazd@us.edu.pl  

malgorzata.zawadzka@us.edu.pl 

www.us.edu.pl/zajazd-academicus-cieszyn  

mailto:zajazd@us.edu.pl
mailto:malgorzata.zawadzka@us.edu.pl
http://www.us.edu.pl/zajazd-academicus-cieszyn
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Zajazd „Academicus" zlokalizowany jest na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i 

dysponuje 65 miejscami w pokojach 1-osobowych z możliwością dostawki oraz 3 apartamentami 2-

osobowymi z możliwością dostawki. 

Ceny: 

- 55 zł pokój 1-osobowy 

- 90 zł pokój 2-osobowy 

 

- Akademik „DSN” (43-400 Cieszyn, ul. Niemcewicza 8, tel. +48 33 8546 120)  

www.student.us.edu.pl/akademiki-us-cieszyn 

Akademik DSN jest budynkiem 4-piętrowym, posiadającym 331 miejsc w zestawach studenckich oraz 

pokoje gościnne z łazienką (2 pokoje 2-osobowych połączonych przedpokojem, ze wspólną wnęką z 

umywalką, aneksem kuchennym oraz częścią sanitarną, tj. WC i natryskiem). 

Ceny: 

- 30 zł za dobę dla studentów innych uczelni 

- 40 zł za dobę dla osób niebędących studentami 

 

Hotele i hostele usytuowane w centrum miasta:  

 

Hotel Wyższa Brama (ul. Wyższa Brama 19, 43-400 Cieszyn, tel. +48 33 851 2299) 

www.wyzszabrama.pl 

rezerwacja@wyzszabrama.pl 

Hotel Wyższa Brama znajduje się w centrum Cieszyna, 300 metrów od polsko-czeskiej granicy. 

Dworzec autobusowy oddalony jest od obiektu o 200 metrów, a rynek – o 300 metrów. Na miejscu 

Goście mają do dyspozycji pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu. 

Cena: 

- od 90 zł 

 

Hotel 8 Pokoi (ul. Zamkowa 3C, 43-400 Cieszyn, tel.+ 48 732 994 451) 

www.8pokoi.pl 

ofka.hotel@gmail.com  

OFKA to przytulne pokoje butikowe, letnia kawiarenka, wypożyczalnia rowerów oraz biuro 

eventowe. Wszystko to mieści się w malowniczej scenerii Pałacu Myśliwskiego mieszczącego się na 

Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. 

Ceny: 

- 70 zł – pokój 1-osobowy 

- 120 zł – pokój 2-osobowy 

- 160 zł – pokój 3-osobowy  

 

3 Bros’ Hostel Cieszyn (ul. Mennicza 14, 43-400 Cieszyn tel. +48 539 064 539  

hello@3broshostel.com 

www.3broshostel.com 

http://www.student.us.edu.pl/akademiki-us-cieszyn
http://www.wyzszabrama.pl/
mailto:rezerwacja@wyzszabrama.pl
http://www.8pokoi.pl/
mailto:ofka.hotel@gmail.com
mailto:hello@3broshostel.com
http://www.3broshostel.com/
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Hostel dysponuje 29 miejscami noclegowymi w pokojach nawiązujących swoim charakterem do 

bogatej historii miasta. 

Cena: 

- od 50 zł ze śniadaniem 

 

Ze względu na bardzo napięty program, proponujemy skorzystanie z oferty obiadowej naszej stołówki 

położonej na terenie Kampusu. Pełny obiad (zupa + drugie danie) kosztuje 9,50 zł. Jeżeli zdecydują 

się Państwo na tę propozycję, proszę o przesłanie mi informacji do 20 kwietnia, czy będą Państwo 

chcieli obiad mięsny, czy wegetariański. Dzięki temu złożymy zamówienie odpowiednio wcześniej, 

co w znacznym stopniu oszczędzi czas i uwolni nas od stania w kolejce. Opłatę za obiad zbierzemy 

podczas rejestracji.   

 

3. Wytyczne dotyczące publikacji tekstów 

 

Teksty do publikacji proszę przygotować według wytycznych zamieszczonych na stronie 

http://www.seia.us.edu.pl/informacje-dla-autorow/wskazowki-redakcyjne i przesłać w wersji 

elektronicznej nie później niż do 30 czerwca 2016 r. na adres: maciej.kurcz@us.edu.pl 

 

W kolejnym numerze czasopisma zostaną umieszczone wyłącznie te artykuły, które otrzymają 

pozytywne recenzje. 

 

http://www.seia.us.edu.pl/informacje-dla-autorow/wskazowki-redakcyjne
mailto:maciej.kurcz@us.edu.pl

