
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 9 października 2017 r. 

 

Szanowni Państwo 

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami 

finansowymi 

 

W imieniu Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej „Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi” organizowanej z okazji 

jubileuszu 15-lecia Wydziału Finansów i Prawa (wcześniej Wydziału Finansów) Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w tym wydarzeniu. 

Jednocześnie pragnę Państwu przekazać kilka informacji organizacyjnych dotyczących 

Konferencji. 

1. Wszyscy uczestnicy konferencji mają możliwość skorzystania z transportu autokarem do 

Arłamowa. Autobus będzie wyjeżdżał z Kampusu UEK w pierwszy dzień konferencji (środa 18 

października) o godz. 7:30. Powrót do Krakowa (Kampus UEK) planowany jest na ostatni dzień 

konferencji (piątek 20 października). Wyjazd z Arłamowa ok. godz. 14:00. Osoby, które nie 

zadeklarowały w rozsyłanej wcześniej ankiecie chęci skorzystania z tej opcji transportu, a są nim 

zainteresowane, proszę o przesłanie informacji do dr Mateusza Folwarskiego (mail: 

mateusz.folwarski@uek.krakow.pl, tel. 534 977 770). 

2. Standardowa doba hotelowa w Arłamowie rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz. 11:00. 

W tygodniu, w którym odbywa się konferencja Hotel ma pełne obłożenie. W związku z tym 

możliwe jest, że w chwili przyjazdu nie wszystkie pokoje zarezerwowane dla uczestników 

konferencji będą od razu dostępne. Co prawda obsługa hotelu zapewniła, że dołoży wszelkich 

starań aby pokoje dla gości konferencyjnych były gotowe możliwe jak najwcześniej, niemniej 

należy się liczyć z możliwością, że część z nich będzie dostępna dopiero ok. godz. 15:00, tj. po 

rozpoczęciu obrad konferencyjnych. W związku z tym uprzejmie proszę wszystkich uczestników 

konferencji o przygotowanie się na taką ewentualność. 



  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. W pierwszy dzień konferencji odbędzie się uroczysta kolacja w restauracji Hotelu Arłamów oraz 

występ artystyczny. Bezpośrednio po kolacji czas uczestnikom konferencji umilać będzie muzyka 

grana na żywo. Tego wieczoru obowiązują stroje wizytowe. Drugiego dnia konferencji 

organizatorzy zaplanowali kolację biesiadną oraz zabawę przy muzyce w karczmie (budynek 

zamknięty, ogrzewany) znajdującej się na terenie kompleksu Hotelu Arłamów (ok. 200 m od 

głównego budynku). Na biesiadę zapraszamy w strojach nieformalnych. 

4. Popołudniem drugiego dnia program konferencji przewiduje czas na aktywności sportowe i 

rekreacyjne. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w meczu piłki nożnej (przypominamy o 

zabraniu strojów sportowych). W tym czasie będzie również możliwość skorzystania we własnym 

zakresie z oferty rekreacyjnej Hotelu. 

5. Wszystkie osoby, których artykuły zostały zakwalifikowane do Zeszytów Naukowych UEK, a nie 

dokonały jeszcze jego rejestracji w systemie Open Journal Systems ZN UEK, proszę o niezwłoczne 

dopełnienie tego obowiązku. Artykuły, które nie zostaną zarejestrowane w systemie nie będą 

poddawane dalszej procedurze wydawniczej. 

 

Z wyrazami szacunku 

Dr Tomasz Jedynak 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 

 


