
 

Szanowni Paostwo! 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na konferencję naukową pod nazwą „Obszary 

metropolitalne – perspektywy badawcze”, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r.  na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wezmą w niej udział przedstawiciele 

różnych dyscyplin i ośrodków naukowych z kraju. Oznacza to okazję do prezentacji wyników 

badao oraz merytorycznej dyskusji na temat organizacji i problemów funkcjonowania 

obszarów metropolitalnych a także wyzwao i kierunków ich rozwoju. Kameralna atmosfera, 

wielowątkowa wiedza, możliwośd spotkania w ramach naukowej sieci metropolitalnej 

gwarantują, że pobyt w grodzie Przemysława z pewnością nie będzie czasem straconym. 

Poniżej przekazujemy kilka szczegółów organizacyjnych. 

Do zobaczenia w Poznaniu 
Tomasz Kaczmarek wraz z zespołem organizacyjnym 
 

Opłata konferencyjna 

Opłata konferencyjna - 150 zł obejmuje posiłki w czasie konferencji oraz możliwośd publikacji 

artykułu w czasopiśmie Polityka Regionalna i Rozwój Regionalny. Ww. kwotę należy przesład 

do dnia 10.06.2019 r. na konto: 

Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903  

Santander Bank Polska S.A. 

 Z dopiskiem:  KN000869/ Imię i nazwisko / Konferencja UAM Obszary Metropolitalne 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji dr Marzeną 

Walaszek: tel. ☎ 61 829 61 41, kom. +48 515 041 415 
marwal@amu.edu.pl lub cbm@amu.edu.pl 
 
W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o przesłanie takiej informacji wraz z danymi, 

NIP-em oraz adresem, na który należy ją wystawid, także do dnia 10.06.2019 r. na ww. adres 

mailowy. 

Noclegi 

Koszty dojazdu i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Dla osób spoza 

Poznania z uwagi na całodzienny przebieg konferencji i program wieczorny zaleca się 

rezerwację także noclegu po jej zakooczeniu. Baza noclegowa Poznania dostępna jest pod 

adresem www.booking.com Poznan  oclegi  lub w innych wyszukiwarkach noclegowych. 

W pobliżu miejsca konferencji brak ofert UAM. Preferowad więc należy centrum miasta 

i miejsca w pobliżu dobrych połączeo komunikacyjnych, tramwajowych lub autobusowych. 

mailto:marwal@amu.edu.pl
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Lokalizacja miejsca konferencji  

Konferencja odbywa się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, w 

Collegium Geographicum przy ul. B. Krygowskiego 10, w północnej części Poznania (ok. 8 km 

od Dworca PKP lub centrum miasta). 

 

Dojazd środkami komunikacji publicznej. 

Z dworca PKP tramwajem nr 12, 14 (przystanek Dworzec Zachodni).  astępnie należy się 

przesiąśd na autobus nr 187 na przystanku Kurpioskiego lub w autobus nr 198 na przystanku 

Szymanowskiego. 

 



Z centrum (przystanek Rondo Kaponiera) tramwajem nr 12, 14 lub 16, kierunek os. 

Sobieskiego.  astępnie należy się przesiąśd w autobus nr 187 na przystanku Kurpioskiego lub 

w autobus nr 198 na przystanku Szymanowskiego.  

 

 ależy wysiąśd na przystanku: UAM Wydział Geografii. Przystanek jest vis a vis głównego 

wejścia do Collegium Geographicum. Z holu kierowad się na prawo, windą lub schodami na 

II piętro, sala 21 im. prof. Bartkowskiego. 

Czas dojazdu z Centrum: tramwaj plus autobus ok. 30-40 min., taksówką ok. 15-20 min. 

Aby sprawdzid połączenia tramwajowe i autobusowe polecamy skorzystad z witryny 

internetowej: www.jakdojade.pl  

Inne możliwości dojazdu na teren Kampusu Morasko stwarzają aplikacje Uber, Bolt, MyTaxi. 

W Poznaniu funkcjonuje też dobrze rozwinięty car sharing. 

http://www.jakdojade.pl/

