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Szanowni Państwo, 
 

Z przyjemnością informuję, że XX Konferencja Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych odbę-

dzie się w Lublinie w dniach 3–6 czerwca 2014 r. 
 

Miejscem zakwaterowania i obrad będzie: 

Hotel Campanile Lublin 

ul. Lubomelska 14–16 

20-072 Lublin 
 

Hotel położony jest w centrum Lublina. 15 min do Starego Miasta. 

Część obrad odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Biblioteki Głównej (Regionalny Ośrodek 

Rolniczej Informacji Naukowej) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15, gdzie ma 

siedzibę także Wydawnictwo UP. Odległość od hotelu ok. 20 min spacerkiem. 
 

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń uczestnictwa (druk w załączeniu) na adres e-mail: 

ewa.zawadzka@up.lublin.pl lub anna.wypychowska@up.lublin.pl do 14 kwietnia br. 
 

Opłata za pakiet konferencyjny wynosi 400 zł (obejmuje m.in. wyżywienie, wynajem sali konferen-

cyjnej) 

Cena pokoju 1-osobowego ze śniadaniem za dobę wynosi 155 zł 

Cena pokoju 2-osobowego ze śniadaniem za dobę wynosi 210 zł (przy rezerwacji noclegu należy 

podać nazwisko współlokatora) 

Miejsca parkingowe dla uczestników konferencji są bezpłatne. 
 

Prosimy o składanie rezerwacji noclegów bezpośrednio w hotelu telefonicznie pod numerem 81 531 

84 00 lub mailowo na adres: lublin@campanile.com, powołując się na hasło Konferencja SWSW do dnia 

14.04.2014. Do tego terminu hotel gwarantuje dostępność pokoi dla uczestników naszej konferencji. 

Prosimy o dokonywanie opłaty za pakiet konferencyjny w wysokości 400 zł i opłaty za pokoje do 

dnia 20.04.2014 r. 

Brak wpłaty do wyznaczonego terminu będzie równoznaczny z anulacją rezerwacji. 
 

Nr konta bankowego, na jaki należy dokonać wpłaty: 

BANK PEKAO - BIC: PKOP PLPW - IBAN: PL 07 1240 5918 1111 0010 5140 5497 

W tytule przelewu należy dopisać: Konferencja SWSW, opłata za doby 03–06.06.2014 (lub mniej, 

jeśli krótsza rezerwacja…) i pakiet konferencyjny. 

 

Informacje dotyczące tematyki obrad i szczegółowy program prześlę w późniejszym terminie. 

 
Z wyrazami szacunku  

 

 

Ewa Zawadzka-Mazurek 

zastępca redaktora naczelnego 
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