WIOSENNA SZKOŁA BIOETYKI
„Bioetyka a prawa człowieka”
Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN & Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW
25-27.06.2018, Pałac w Jabłonnie k/o Warszawy

Miejsce obrad
Wiosenna Szkoła Bioetyki odbywa się w Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie
k/o Warszawy. Bliżej zob. http://www.palacjablonna.pl
Organizatorzy Szkoły pokrywają:
 koszty zakwaterowania w Pałacu w Jabłonnie: 2 noclegi w pokojach dwuosobowych
od 25-27 czerwca (uwaga: doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 12.00);
 koszty wyżywienia w restauracji w Pałacu w Jabłonnie: śniadania, 2 obiady, 2 kolacje;
poczęstunku w trakcie przerw podczas zajęć;
 koszty udziału we wszystkich zajęciach (wykładach, warsztatach, dyskusjach);
 koszty materiałów szkoleniowych.
Przypominamy: Organizatorzy nie zapewniają i nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników do i z miejsca organizacji Szkoły.

Dojazd do Pałacu w Jabłonnie
Pałac znajduje się zaledwie 20 km od centrum Warszawy, na trasie autobusów
podmiejskich.


Do przystanku Pałac (Jabłonna) dojeżdżają autobusy podmiejskie ZTM: 723 i 741.
Lista przystanków oraz rozkład na stronie: www.ztm.waw.pl



Do przystanku Pałac (Jabłonna) kursują także autobusy firmy Translud. Firma oferuje
przyspieszone połączenie autobusowe do i z metra warszawskiego – stacja Metro
Młociny: linia nr 7. Podróż trwa ok. 15 minut.
Lista przystanków oraz rozkład na stronie:
http://www.translud.pl/l7_legionowo_metro_mlociny

Jeśli są Państwo spoza Warszawy, polecamy następującą trasę dojazdową:



Dojazd pociągiem dalekobieżnym do stacji Warszawa Centralna.
Z Warszawy Centralnej co godzinę odjeżdżają pociągi „Kolei Mazowieckich” KM9
/w kierunku Modlin/. Należy nimi dojechać do stacji „Legionowo Przystanek”.
Podróż trwa ok. 25 minut. Rozkład na stronie: https://www.mazowieckie.com.pl




W dalszej kolejności należy udać się na przystanek autobusowy o nazwie „PKP Legionowo Przystanek 02”, wsiąść w autobus 723 /w kierunku Żerań FSO/ i dojechać nim
do stacji „Pałac 01” Rozkład na stronie: www.ztm.waw.pl
Droga z przystanku „Pałac 01” do Pałacu w Jabłonnie:

Cena przejazdu taksówką z centrum Warszawy do Pałacu w Jabłonnie, w zależności od korporacji, powinna wynieść w granicach 60-80 zł.
Sugerujemy, aby nie korzystali Państwo z taksówek stojących na Dworcu Centralnym (są bardzo drogie), ale zamawiali usługę przewozową telefonicznie. Sprawdzone i tanie korporacje:
 Euro Taxi, tel. (22) 196 66
 Grosik Taxi, tel. (22) 646 46 46
 Volfra Taxi, tel. (22) 196 25
 Super Taxi, tel. (22) 196 22

Kontakt
Jeśli mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości lub problemy, prosimy o kontakt:
dr Joanna Różyńska
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
Wiosennej Szkoły Bioetyki 2017
bioetyka@uw.edu.pl
j.rozynska@uw.edu.pl
tel. 606 688 182

mgr Katarzyna Chludzińska
Członkini
Komitetu Organizacyjnego
Wiosennej Szkoły Bioetyki 2017
bioetyka@uw.edu.pl
k.chludzińska@gmail.com
tel. 696 123 563

