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57 Naukowa Konferencja Pszczelarska 
 

III Komunikat 

 

 

Szanowni Państwo 
 

Miło nam, że możemy Państwa gościć w Cieszynie w dniach 10-12 marca 2020 r. 

W bieżącym komunikacie pragniemy przekazać Państwu wszystkie istotne informacje 

organizacyjne dla ułatwienia Państwa pobytu. 

 

Ramowy program Konferencji znajduje się w załączniku.  

Pierwszy dzień Konferencji w dniu 10 marca odbywać się będzie w Teatrze im. Adama 

Mickiewicza, Plac Teatralny 1. 

 

W dniach 11 i 12 marca sesje plenarne oraz posterowe odbywać się będą na terenie 

kampusu Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bielska 62. Autorów posterów prosimy o ich 

umieszczenie na tablicach zgodnie z numerami podanymi w programie (załącznik).  

  

Wystawa pszczelarska zlokalizowana będzie na hali sportowej UŚ i przebiegać będzie 

równocześnie z sesjami plenarnymi  i posterowymi w dn. 10-12.03.2020r. 

 

Usytuowanie obiektów UŚ (w tym parkingu) przedstawiono w załączniku. 

 

Uczestnicy Konferencji zostali zakwaterowani w Hotelu Mercure (ul. Motelowa 21) lub 

Gambit (ul. Bucewicza 18) 

Szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania uzyskać można w sekretariacie 

Konferencji (konferencja.pszczelarska@us.edu.pl)), a w poniedziałek 9 marca także pod nr. 

telefonu 668 400 416 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w centrum miasta prosimy 

samochody zostawiać na parkingach hotelowych i korzystać z komunikacji zbiorowej.  

Organizatorzy zapewniają bezpłatny transfer gości autokarem z hoteli do obiektów 

konferencyjnych, a po zakończeniu spotkań konferencyjnych do hoteli. Godziny 

proponowanych przejazdów będą przedstawione w recepcjach hoteli  ( załączniku). 

    

Ponadto w dniu 10 marca dla uczestników Konferencji przygotowany zastanie bezpłatny 

parking przy ul Sportowej (dojazd ulicami: Dojazdową, Mostową i Rzeźniczą), a w 

pozostałe dni na terenie kampusu UŚ za halą sportową (dojazd wyłącznie ul. Niemcewicza)   
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Wystawców prosimy o przygotowanie swoich stoisk  w dniu 9 marca w godzinach od 10:00 

do 16:00 ze względu na możliwość uczestniczenia w konkursie: „Pszczelarskie innowacje 

2020”. Dojazd do hali sportowej i na parking ul. Niemcewicza (załącznik 1) 

 

W razie potrzeby dalsze pytania prosimy kierować na adres: 

konferencja.pszczelarska@us.edu.pl 

 

Życzymy miłego pobytu w Cieszynie i wielu owocnych spotkań 
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