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INFORMACJE DODATKOWE 

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW  

Rejestracja uczestników konferencji będzie prowadzona od godz. 9.00  (Budynek Instytutu Geografii i 

Gospodarki Przestrzennej UJ, ul. Gronostajowa 7, I piętro) 

 DOJAZD: 

Dla osób przyjeżdżających koleją lub autobusem. Bezpośredni dojazd z dworca PKP Kraków Główny i 

Regionalnego Dworca Autobusowego na Kampus UJ umożliwia linia tramwajowa 12, odjeżdżająca z przystanku 

Dworzec Główny (przy ulicy Lubicz); kierunek jazdy: Ruczaj (należy wysiąść na ostatnim przystanku). 

Przystanek ten znajduje się na południowym krańcu placu dworcowego, obok budynku poczty, przy ul. Lubicz. 

 Dla osób przylatujących samolotem. Z lotniska Kraków Balice kursują do centrum autobusy 208 i 292. Obie 

linie dojeżdżają do dworca PKP. Można także przesiąść się wcześniej (przy Alei Mickiewicza) na autobusy 114 i 

194 (dojeżdżają bezpośrednio na Kampus UJ; należy wysiąść na ostatnim przystanku). Uwaga: przesiadając się 

na Alei Mickiewicza należy przejść na przystanek po drugiej stronie ulicy.  

Informacje o odjazdach autobusów i tramwajów można sprawdzić na  - http://rozklady.mpk.krakow.pl/ 

Dla osób przyjeżdżających samochodem. W związku z rozbudową infrastruktury drogowej na osiedlu Ruczaj 
nie zalecamy korzystania ze zjazdu z A4 (na Skawinę) – mogą być duże utrudnienia komunikacyjne. 

Proponujemy dojazd do Kampusu od strony wschodniej (od ulicy Kapelanka i Grota-Roweckiego). Miejsce 

parkingowe w sąsiedztwie budynku Instytutu zaznaczono na planie zamieszczonym poniżej.  

Położenie Kampusu UJ można sprawdzić na stronie http://www.kampus.uj.edu.pl/ 

 

Dojazd do miejsca noclegu 

Oba hotele (Panorama, Ruczaj) położone są w niewielkiej odległości od Budynku Instytutu Geografii i 

Gospodarki Przestrzennej UJ. Można dojechać do nich autobusami 114, 194 oraz tramwajami 12, 18, a następnie 

dojść do obiektu (patrz schemat poniżej) . 

http://rozklady.mpk.krakow.pl/
http://www.kampus.uj.edu.pl/


 

 

Schemat komunikacyjny (pomiędzy Kampusem UJ a hotelami). Kropkami zaznaczono przystanki autobusowe i 

tramwajowe 

 

 

ZŁOŻENIE MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH: 

Artykuły nawiązujące do tematyki referatów będą publikowane w formie recenzowanego wydawnictwa 

monograficznego. Prosimy o przygotowanie pełnych tekstów do druku o objętości nie przekraczającej                      

12 stron autorskich (około 21 000 znaków) i przesłanie drogą pocztową, elektroniczną najpóźniej do                  

15 października 2012 r. Autorzy są proszeni o przygotowanie tekstów według przesłanej wcześniej instrukcji 

redakcyjnej. Termin wydania monografii planowany jest na pierwszą połowę 2013 roku. 

PRZYGOTOWANE TEKSTY MOŻNA ZŁOŻYĆ TAKŻE W SEKRETARIACIE KONFERENCJI (2 kopie 

papierowe, wersja elektroniczna na płycie CD) 
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