
 

XXXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna 2017, Kraków/Wieliczka, 4 - 7 września 2017 

KOMUNIKAT nr2 

Informacje dla Autorów 

Pełne teksty referatów, zgłoszone na XXXVI Jesienną Szkołę Tribologiczną prosimy przygotować 

zgodnie z wytycznymi Redakcji czasopisma Tribologia zawartymi w pliku ‘Wytyczne dla Autorów’ 

(zakładka ‘Dla Autorów’ na stronie www.tribologia.pk.edu.pl ).  

Referat należy przesłać mailem na adres tribologia2017@pk.edu.pl w terminie do dnia 15.04.2017r.  

Zgodnie z wymaganiami redakcji czasopisma Tribologia, artykuł należy przysłać w języku polskim 

lub od razu w języku angielskim, a po recenzjach i zakwalifikowaniu do publikacji niezbędna będzie 

wersja angielska. 

W przypadku niezainteresowania publikowaniem referatu w języku angielskim w postaci artykułu  

w czasopiśmie Tribologia, możliwe jest umieszczone go w wersji polskiej na pendrive/płycie CD jako 

materiały konferencyjne. 

Informacje o zakwalifikowaniu artykułów do druku w Tribologii przekażemy do dnia 15.05.2017r. 

Autorzy artykułów zakwalifikowanych do druku w Tribologii zobowiązani są do przesłania 

‘Oświadczenia’ znajdującego się w zakładce ‘Dla Autorów’ na stronie www.tribologia.pk.edu.pl 

Informacje dla wszystkich uczestników konferencji 

Prosimy o wnoszenie opłat za uczestnictwo w konferencji do dnia 30.05.2017r. na konto: 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
Nazwa Banku: Alior Bank SA 
Adres Banku: ul. Kielecka 2, 31-526 Kraków 
KOD SWIFT: ALBPPLPW 
Nr konta: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 
 

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie ‘Tribologia 2017’ wraz z imieniem i nazwiskiem autora/autorów. 

Opłata pełna obejmuje: wyżywienie, materiały konferencyjne, program socjalny, wydruk 1 referatu 

Odpłatność za uczestnictwo (nie obejmuje kosztów zakwaterowania) 
 
 

Rodzaj opłaty Kwota 

Opłata pełna przed 31 maja 2017 1650 zł 

Opłata pełna ulgowa dla studentów i doktorantów przed 31 maja 2017 1450 zł 

Opłata pełna po 31 maja 2017 1950 zł 

Opłata dla osoby towarzyszącej oraz uczestnika bez wygłoszenia i bez opublikowania referatu  950 zł 

http://www.tribologia.pk.edu.pl/
mailto:tribologia2017@pk.edu.pl
http://www.tribologia.pk.edu.pl/


Koszty zakwaterowania i rezerwacja hotelu  

Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują i opłacają hotel, a informację o dokonaniu rezerwacji 

przesyłają również drogą mailową do organizatorów konferencji. Organizatorzy wynegocjowali  

z hotelem specjalne stawki dla uczestników konferencji.  

 

Centrum Hotelowo-Konferencyjne Hotel Lenart ****  

ul. G. Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka, Kraków 

tel. +48 12 32 83 100 

e-mail: info@hotellenart.pl 

 

Szczegółowe informacje na temat hotelu – lokalizacja, odległości, atrakcje turystyczne, itp. można 

znaleźć na stronie: http://hotellenart.pl/ 

 

Rodzaj pokoju Cena za pokój Cena za 1 osobo-dobę 

Jednoosobowy (jedna osoba w pokoju) 216 zł 216 zł 

Dwuosobowy (dwie osoby w pokoju) 230 zł 115 zł 

Apartament  486 zł - 

 

Uwaga:  

Miejsce w hotelu (na wynegocjowanych warunkach) należy zarezerwować do dnia 31 maja 2017. 

Dla osób chcących dłużej cieszyć się urokami Krakowa i okolic, stawki za dobę hotelową 

wynegocjowane dla uczestników konferencji po jej zakończeniu pozostają niezmienione do dnia  

10 września 2017. 

 

Adres do korespondencji  

Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny 

Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków  

Z dopiskiem: Instytut M6 „Tribologia 2017”  

tel. +48 501 456 836  

e-mail: tribologia2017@pk.edu.pl 

 

Ważne strony internetowe: 

Konferencja (bieżące informacje) www.tribologia.pk.edu.pl 

Polskie Towarzystwo Tribologiczne: http://www.tribologia.org/  
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