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K O M U N I K A T  2  
 

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz Muzeum Warszawy 
uprzejmie powiadamiają, że w dniach 24–25 listopada 2017 roku (piątek–sobota) 

w Warszawie odbędzie się interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa pt. 
 

ORGANIZOWANIE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI M IEJSKIEJ . 
 

♦ Na zgłoszenia wystąpień w ramach obrad czekamy do 26 maja br. Zarówno referenci, jak 
i słuchacze (oczywiście mogący wziąć udział w dyskusjach) są proszeni o zarejestrowanie się 
poprzez stronę internetową konferencji – http://wgsr.uw.edu.pl/owpm/ . W tym celu w zakładce 
„Rejestracja” (od 24 kwietnia) należy wypełnić w przewidzianym formularzu odpowiednie rubryki i 
wpisać proponowany tytuł referatu wraz z abstraktem (do 1500 znaków) bądź zgłosić uczestnictwo 
bierne. Po akceptacji propozycji wystąpień prelegenci będą proszeni o uiszczenie opłaty 
konferencyjnej (której wysokość podano na stronie konferencji). 

♦ Prosimy o dokonywanie opłat konferencyjnych w terminach: 
- dla uczestników biernych – od 24 kwietnia do 15 września br., 
- dla referentów – od momentu akceptacji zgłoszenia do 15 września br. 

Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych oraz catering (kolacja, lunch, 
kawowe przerwy międzysesyjne). Opłata konferencyjna nie pokrywa zaś kosztów zakwaterowania 
(w zakresie wyboru hotelu służymy poradą) i transportu, ani – zainteresowanym utrwaleniem 
własnych referatów – nie gwarantuje publikacji tekstu (artykułu) w recenzowanym czasopiśmie 
(„Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”, „Prace i Studia Geograficzne” – 
zob. http://wgsr.uw.edu.pl/owpm/index.php?page=publikacje ). 

W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją czy płatnościami (PayU / przelew), prosimy 
o skontaktowanie się z mgr Agatą Korzeniecką (aturek@uw.edu.pl) lub mgr. Bartoszem Barańskim 
(bbaranski@student.uw.edu.pl). 
 

Dalsze informacje pozwolimy sobie Państwu przedłożyć w kolejnym komunikacie, 
zapraszamy równocześnie na internetową stronę konferencji: http://wgsr.uw.edu.pl/owpm/ 

 

prof. dr hab. Andrzej L isowski (przewodniczący konferencji) 
dr M ikołaj Madurowicz dr Katarzyna Szmigiel-Rawska dr Paweł Weszpiński 
dr hab. Waldemar Wilk mgr Bartosz Barański dr M irosław Grochowski 

mgr Agata Korzeniecka (prowadząca sekretariat obrad) 
 

Wątpliwości prosimy kierować do nas drogą mailową (owpm@uw.edu.pl), telefoniczną 
(+22 55 20 637) bądź tradycyjną (ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa). 

 

 


