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MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbywała się będzie w sali konferencyjnej Hostelu Przystanek Toruń
(ul. Chłopickiego 4).

mapa
strona internetowa hostelu

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA
Rezerwacja miejsc noclegowych, zgodnie z Państwa preferencjami, została
dokonana w Hostelu Przystanek Toruń (ul. Chłopickiego 4).

MIEJSCA IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH KONFERENCJI
Biesiada piernikowa odbędzie się w Muzeum Toruńskiego Piernika
(ul. Strumykowa 4). W jej trakcie przewidziane jest zwiedzanie ekspozycji
Muzeum, udział w warsztatach wypieku pamiątkowych pierników oraz
poczęstunek, na który składają się miód pitny wraz z piernikami.

strona internetowa Muzeum Toruńskiego Piernika
Uroczysty bankiet odbędzie się w Hostelu Przystanek Toruń (ul. Chłopickiego 4).

DOJAZD
Wskazówki dojazdu do Hostelu Przystanek Toruń z Dworca PKP Toruń Miasto,
Dworca PKP Toruń Główny oraz Dworca PKS znajdą Państwo na stronie
hostelu:

wskazówki dojazdu
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Mapa rozkładu jazdy linii autobusowych w Toruniu znajduje się pod adresem:

rozkład jazdy komunikacji miejskiej
Kontakt do toruńskich korporacji taksówkowych można znaleźć pod adresem:

taksówki w Toruniu

SPRAWY NOCLEGOWE
Konferencja odbędzie się w terminie 19–20 czerwca 2018 roku, natomiast
rezerwacja hostelu dla Państwa (według informacji podanych w formularzu
zgłoszeniowym online) obejmuje dwie kolejne doby hotelowe: 18 i 19 czerwca.
Doba hostelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego.
Śniadania podawane będą w hostelu od godz. 07.00.

REJESTRACJA
Rejestracja uczestników odbędzie się 19 czerwca 2018 roku w godz.
09.00–10.00 w hostelu Przystanek Toruń, gdzie będą na Państwa czekać
przedstawiciele organizatorów. W punkcie rejestracyjnym będzie można także
potwierdzić delegację.

PRZEBIEG OBRAD
Obrady konferencyjne odbywały się będą w pięciu sesjach tematycznych.
Na wygłoszenie referatu przewiduje się 15 minut i prosimy o nieprzekraczanie
tego czasu. W każdej sesji przewidziane jest także 20 minut na dyskusję.
Istnieje możliwość prezentacji z wykorzystaniem programu Power Point. W celu
zapewnienia sprawnego przebiegu obrad, przygotowaną prezentację prosimy
wysłać do 17 czerwca 2018 roku na adres e-mail eip@umk.pl.
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PROGRAM
Program konferencji zamieszczony został na stronie internetowej poświęconej
konferencji:

program konferencji
Układając program staraliśmy się uwzględnić, w miarę możliwości, Państwa
preferencje. Wśród prelegentów zostały wybrane osoby prowadzące
poszczególne sesje. Wydrukowaną wersję programu otrzymają Państwo w dniu
konferencji.

PUBLIKACJA
Organizatorzy przewidują utrwalenie wyników konferencji w języku angielskim
w dwojaki sposób:
1. w czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law. Szczegółowe
informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie internetowej:

strona czasopisma
Artykuły należy zgłosić do 30 czerwca 2018 roku za pośrednictwem
formularza:

zgłoszenie artykułu
2. w formie książki z abstraktami z nadanym numerze ISBN, która będzie
Państwu dostarczona w dniu konferencji na nośniku elektronicznym
pendrive.
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www.instytucje.org
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