XV Zjazd PSPS

Dojazd i miejsce obrad

Obrady XV Zjazdu PSPS będą odbywały się Centrum Transferu Wiedzy KUL (to ten niższy budynek po
prawej stronie) przy Alejach Racławickich 14. Obiady będą podawane w tym samym miejscu. Na bankiet
zapraszamy do Restauracji Trybunalskiej na Starym Mieście, ul. Rynek 4.

Informacje ogólne
Miejscem rejestracji Zjazdu będzie recepcja na parterze budynku Centrum Transferu Wiedzy. Przerwy
kawowe oraz obiady będą podawane w holu Collegium Jana Pawła II (budynek połączony z CTW), tam
również odbędą się sesje plakatowe. Główna sala obrad (sala A) znajduje się na I piętrze CTW. Sale, w
których będą odbywać się sesje równoległe (sala B, C, D, E) znajdują się na II piętrze
CTW. Bezprzewodowy Internet
- Nazwa sieci: PSPS
- Hasło: Lublin2018Transport publiczny - Dworzec PKP
Z dworca kolejowego w Lublinie (ok 3 km od miejsca konferencji) dojazd autobusami linii nr. 13, 30
(przystanek autobusowy znajduje się na placu przed głównym wejściem do stacji kolejowej). Oba
autobusy jadą wzdłuż Ogrodu Saskiego, mijając po lewej stronie budynki Uniwersytetu. Proszę wysiąść z
autobusu na przystanku "KUL" (jest to dziewiąty przystanek od stacji kolejowej linii nr 13 i siódmy
przystanek linii nr 30).
Link do strony internetowej, która pokazuje, jak dostać się do Uniwersytetu autobusem z dworca
kolejowego: tutajTransport publiczny - Dworzec autobusowy
Z głównego dworca autobusowego PKS i bus (ok 4 km od miejsca konferencji) dojazd autobusami linii nr.
2, 4, 10, 18, 31, 57.Wszystkie autobusy jadą wzdłuż Ogrodu Saskiego, mijając po lewej budynki
Uniwersytetu. Proszę wysiąść z autobusu na przystanku "KUL" (jest to czwarty przystanek od PKS dla
autobusów nr 2, 10, 18, 31, 57 i szósty przystanek dla autobusu nr 4).
Link do strony internetowej, która pokazuje, jak dostać się do Uniwersytetu autobusem z głównego
dworca autobusowego: tutaj

Cena biletów autobusów komunikacji miejskiej:
- Normalny- 3,20 zł
- Ulgowy (dla studentów i doktorantów) - 1,60 zł.
Bilety muszą być zakupione w kioskach z gazetami lub w automatach biletowych przed wejściem do
autobusu/lub w autobusie, a następnie skasowane w autobusieTransport prywatny - TaksówkiDamel
taxi Wszystkim uczestnikom zjazdu zamawiającym taksówki pod numerem 815 333 333 na hasło: "PSPS"
przysługiwać będzie rabat 10%. Cena 1,62 zł/km w porze dziennej lub 2,43 zł/km w porze nocnej i
świątecznej. Każdy pasażer zjazdu po podaniu hasła "PSPS" otrzyma rabat uwzględniony na paragonie w
dniach 18-24 września, jeden dzień dłużej i jeden dzień wcześniej. Transport prywatny SamochódUczestnicy Zjazdu w dniach 19-23 września mogą parkować prywatne samochody na Parkingu
KUL (wjazd od Al. Racławickich) na hasło: Psychologia społeczna. W sytuacji, w której (mimo rezerwacji)
na parkingu KUL zabraknie już wolnych miejsc pozostałe opcje to:
- parking przy ul. Radziszewskiego (to jest ulica za budynkami Uniwersytetu). Liczba miejsc
parkingowych jest ograniczona. W dni powszednie od 8 rano do 5 po południu parking jest płatny. Opłata
wynosi 3,00 PLN za pierwszą godzinę, 3,60 PLN za drugą godzinę, 4,30 PLN za trzecią godzinę i 3,00 PLN
za każdą następną godzinę. Bilet 24-godzinny kosztuje 20 PLN. Bilet parkingowy należy wykupić na
parkingu. Przyjmuje monety o następujących nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł. Jednak nie
wydaje reszty. Urządzenia parkingowe akceptują również karty kredytowe (Visa i Master Card). W
weekendy nie ma opłaty za parking.
- parking w Centrum Spotkania Kultur, które również znajduje się w pobliżu Uniwersytetu.
- parking przy ul. Obrońców Pokoju ok 7 minut spacerem od Uniwersytetu
http://www.15zjazdpsps.lublin.pl
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