
 

 

II Komunikat Kongresowy 

Szanowni Państwo! 

Przesyłamy drugi komunikat kongresowy informujący o składzie komitetu 

organizacyjnego i naukowego V Kongresu Afrykanistów Polskich oraz o sposobie 

zgłoszenia udziału i wymaganych opłatach. 

Komitet organizacyjny będzie pracował w składzie: 

dr hab. Maciej Ząbek prof. UW, IEiAK UW 

dr Piotr Cichocki, IEiAK UW 

Anna Bińka, IEiAK UW 

Zgodę na udział w pracach komitetu naukowego wyrazili: 

prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, 

prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, 

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, 

dr hab. Jacek Łapott prof. US, 

prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz. 

A. ZGŁOSZENIE 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w V Kongresie Afrykanistów Polskich prosimy o 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty kongresowej, 

która będzie potwierdzeniem udziału. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z tytułem i abstraktem wystąpienia 

należy przesłać do 15 stycznia 2018 na adres 

biuro@kongresafrykanistyczny.pl. 

Wysokość opłat kongresowych 

Uczestnictwo z referatem: 300,- PLN (dla członków PTAfr: 250,- PLN), 

Uczestnictwo bez referatu: 200,-PLN,  

Studenci (z referatami i bez referatów) – 150 PLN. 

Opłatę kongresową należy wpłacić do 30 stycznia 2018 na konto Polskiego 

Towarzystwa Afrykanistycznego: 

PKO BP SA XIV O/Warszawa 

76 1020 1156 0000 7802 0050 6345 

W opłacie uwzględnione jest wyżywienie (obiady i kolacje oraz przerwy kawowe) 

podczas trwania Kongresu, materiały kongresowe, koszty wydania publikacji 

pokonferencyjnej. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów i śniadań. 



 

 

B. NOCLEGI 

Rezerwacji noclegów dokonują samodzielnie goście Kongresu. 

Możliwa jest rezerwacja noclegu w Hotelu “Jodłowy Dwór”, w którym odbywać 

się będą obrady kongresowe. 

Hotel Jodłowy Dwór 

Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny  

tel. 41 302 50 28, 722 010 555  

e-mail jodlowydwor@wp.pl 

www.jodlowydwor.com.pl 

 

Do 15 stycznia 2018 roku wstępnie zarezerwowane są miejsca dla gości 

Kongresu w dniach 23-25 kwietnia 2018. 

Do 15 grudnia obowiązuje rezerwacja pokoi w dniach przed i po kongresie: 22/23 

kwietnia oraz 25/26 kwietnia 2018. 

Po tych terminach nie gwarantujemy możliwości rezerwacji noclegów Hotelu 

“Jodłowy Dwór”. 

Noclegi poza hotelem “Jodłowy Dwór” 

 

1) Schronisko – Szkoła Podstawowa w Hucie Starej, gm. Bieliny 

Cennik: 

● młodzież szkolna i akademicka: 16,- PLN nocleg ze swoim śpiworem 

(pościel + 12,- PLN); 

● dorośli 20,- PLN od osoby (pościel + 12,- PLN). 

Nocleg bez śniadania, jest możliwość skorzystania ze stołówki oraz lodówki. 

http://www.sphutastara.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,25 

Chętnych do noclegu w schronisku prosimy o zgłoszenia nie do 

schroniska, lecz na nasz adres: biuro@kongresafrykanistyczny.pl 

Uregulowania finansowe na miejscu. 

2) Proponowane gospodarstwa agroturystyczne: 

a) Agroturystyka Kazimiera Winiarska, Huta Stara 10 a 

https://e-turysta.pl/agroturystyka-kazimiera-winiarska-huta-stara-156393.html?i

dw=15973770-6ze 

http://www.jodlowydwor.com.pl/
http://www.sphutastara.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,25
https://e-turysta.pl/agroturystyka-kazimiera-winiarska-huta-stara-156393.html?idw=15973770-6ze
https://e-turysta.pl/agroturystyka-kazimiera-winiarska-huta-stara-156393.html?idw=15973770-6ze


 

b) Agroturystyka "U Górolki", Huta Podłysica 2A 

https://e-turysta.pl/agroturystyka-u-gorolki-huta-podlysica-130552.html?idw=1

5856243-962 

Rezerwacja noclegów i regulacje finansowe we własnym zakresie. 

Z pozdrowieniami 

Komitet Organizacyjny 

V Kongresu Afrykanistów Polskich 
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