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Dodatkowe informacje bieżące dla uczestników sesji

1. Zakwaterowanie
Zakwaterowanie uczestnicy seminarium opłacają sami. Istnieje możliwość zakwaterowania 

w pokojach jedno- i dwuosobowych (cena 1-os. 54 zł brutto, 2-os. 43,2 zł brutto) w akademikach 
studenckich,  które  mieszczą  się  tuż  przy  gmachu  Wydziału  Humanistycznego.  Kontakt
i  rezerwacja  telefoniczna:  25  643  17  01  oraz  mail:  osiedlezytnia@wp.pl  (po  wcześniejszym 
zgłoszeniu za nocleg można uzyskać fakturę, wysyłając dane). Można też zanocować nieco dalej, 
w hoteliku Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa przy ul. Prusa 26; kontakt tel. 512 
326 558 (pokoje 2-os. z kuchnią i łazienką, doba 50 zł brutto; także można uzyskać fakturę).

2. Dojazd
Z  dworca  kolejowego oraz  dworca  PKS i  mikrobusów na  kampus  studencki  (gdzie 

mieszczą  się  akademiki  i  Wydział  Humanistyczny)  można  się  dostać  pieszo (ok.15-20  min. 
spacerem)  lub  podjechać  linią  MPK  autobusami nr  10  i  17  z  przystanku:  Armii 
Krajowej/Sienkiewicza  do  przystanku:  Sokołowska/Rynkowa.  Możliwy  też  dojazd  taksówką
z postoju przed  dworcem kolejowym lub obok dworca autobusowego przy ul. Sienkiewicza 
(koszt to ok. 10 zł).

3. Faktura
Osoby zainteresowane wystawieniem faktury za opłatę konferencyjną (220 zł) proszone są

o przesłanie swoich danych do faktury na adres e-mail Stowarzyszenia: ika.62@interia.pl.

4. Posiłki
W gmachu Wydziału Humanistycznego znajduje się na parterze  barek, w którym można 

smacznie  i  dość  tanio  zjeść,  np.  w  przerwie/obiadowej.  W pobliżu  są  też  sklepy,  pizzeria  i 
restauracja.

5. Kontakt
Numer telefonu do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH: 

25 643 18 71.- pokój 3.25 na III piętrze gmachu wydziałowego.
E-mail do Sekretariatu Instytutu: polonistykasiedlce@op.pl. 
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