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Komunikat nr 4 dla uczestników Sekcji Młodych Badaczy  
 

Toruń, dnia 25 kwietnia 2015 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zbliża się czas naszej konferencji ”Ethics in Science & Life”, Toruń, 10-13 maja 2015 i cieszymy 

się bardzo na Wasze uczestnictwo. 

 

Konferencja rozpocznie się w niedzielę 10 maja 2015 r. o godz. 16 w Sali Mieszczańskiej 

Toruńskiego Ratusza i zakończy się obiadem we środę 13 maja. Ramowy program konferencji 

zamieszczony jest na naszej stronie internetowej www.humboldt-etyka.umk.pl.  

 

Część naukowa obrad (w tym także sesje posterowe), w dniach 11-13 maja będzie się odbywać 

w Centrum Konferencyjnym w hotelu FILMAR przy ul. Grudziądzkiej 45. 

Tam także zlokalizowane będzie biuro konferencji, które w niedzielę 10 maja czynne będzie w 

godzinach od 12 do 15,30. 

 

Zgodnie z ustaleniami postery Państwa mają być wywieszone od poniedziałku 11 maja od godz. 

9,00 do środy 13 maja do godz. 12. Postery nie zdjęte do godz. 14 zostaną zutylizowane. 

Zachęcamy do wywieszenia posterów już w niedzielę 10 maja w podanych powyżej godzinach 

rejestracji. 

 

Do dyspozycji każdy z państwa będzie miał powierzchnie 100*100 cm. Materiał do 

zamocowania (pluskiewki) dostarczą organizatorzy. 

 

Uczestnicy Zamiejscowi zostają zakwaterowani w hotelu REFLEX, Toruń, ul Wojska 

Polskiego 24). Hotel Reflex oddalony jest o ok. 10 minut spaceru od miejsca obrad (hotel 

FILMAR). Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zawartymi w warunkach konkursu 

zakwaterowanie generalnie obejmuje okres od 10 do 13 maja (3 noce) w pokojach 

dwuosobowych. 

Szczegóły rezerwacji zawarte są  w indywidualnych mailach skierowanych do każdego z Państwa 

oddzielnie. 

 

 

 

http://www.humboldt-etyka.umk.pl/


 

Strona  z 2 

 

2 

Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach jednoosobowych  oraz 

wydłużenia pobytu za dopłatą 60 zł/ dobę. 

 

W przypadku niemożności przybycia na konferencję prosimy o niezwłoczne powiadomienie 

nas o tym fakcie pod adresem mailowym Humboldt-etyka@gmail.com, nie później niż do piątku 

8 maja do godz. 13.00. 

Rezygnacje po tym terminie związane będą z koniecznością opłacenia kosztów rezerwacji 

hotelowej. 

 

Ponieważ w dniu 10 maja 2015 r. odbywać się będą w Polsce wybory prezydenckie to 

przypominamy o możliwości zagłosowania poza stałym miejscem zamieszkania. W tym 

przypadku należy pobrać z Urzędu Gminy miejsca zameldowania zaświadczenie o prawie do 

głosowania. 

 

Do zobaczenia w Toruniu! 

 

Komitet Organizacyjny 

Ethics in Science & Life 

Toruń, 10-13 maja 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adres komitetu organizacyjnego:  

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

ul. Gagarina 7,  87-100 Toruń, tel. (56) 6114308, tel/fax (56) 6114837 

www.humboldt-etyka@umk.pl,   Email: Humboldt.etyka@gmail.com 

 

Konto bankowe: Polskie Towarzystwo Chemiczne, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa, NIP 525-10-51-977,   

Bank BGŻ, Konto numer 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290 
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