
Jubileuszowe XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego 

Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków 

wyznaniowych (1918 – 1945 – 1989) 

Wrocław, 7-9 maja 2018 r. 

Informacja nr 2 

 

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informuję: 

- miejscem naszych obrad i zakwaterowania będzie Hotel „Kamienica pod Aniołami”, 

znajdujący się we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31-33 (telefon do rejestracji 

Hotelu: 71 3947442) 

- obrady Sympozjum rozpoczną się 7 maja 2018 r. obiadem o godz. 13.00, a zakończą dnia 9 

maja 2018 r. śniadaniem. Dnia 7 maja 2018 r. (wieczorem) przewidziane jest Walne 

Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, natomiast dnia 8 

maja 2018 r. uroczysta kolacja. 

- szczegółowy program Sympozjum zostanie doręczony Państwu wkrótce. 

***** 

Wysokość wpisowego uczestników Sympozjum wynosi: 

- 500 zł w przypadku osób uczestniczących w Sympozjum i korzystających z usługi  

hotelowej. Przewidziane jest zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, jeśli ktoś 

pragnąłby otrzymać pokój jednoosobowy wówczas wysokość wpisowego wynosi 600 zł. 

Opłata obejmuje nocleg z dnia 7/8 i 8/9 maja 2018 r.; 

- 350 zł w przypadku osób tylko uczestniczących w Sympozjum (bez noclegów). 

Wpisowe proszę wpłacać na konto: Uniwersytet Wrocławski, Plac Uniwersytecki 1, 50-137 

Wrocław, numer 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849. 

W tytule przelewu proszę podać numer konferencji: 7003/2110/18 oraz imię i nazwisko 

uczestnika Sympozjum. 

Wpłat proszę uprzejmie dokonać w terminie do 15 kwietnia 2018 r. 

 

Jeżeli ktoś pragnie otrzymać fakturę niezbędne jest podanie następujących danych: 



- imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych); 

- nazwę podmiotu na rzecz którego ma być wystawiona faktura (w przypadku osób prawnych, 

gdy ktoś chce otrzymać fakturę na uniwersytet, uczelnię, wydział, firmę, kancelarię, itp.); 

- dokładny adres; 

- numer NIP. 

 

Informację o wyborze wariantu uczestnictwa w Sympozjum (z noclegami lub bez) proszę 

przesłać do Pani mgr Edyty Włodarczyk (Sekretarz Sympozjum) na adres e-mail: 

edyta.wlodarczyk@uwr.edu.pl 

***** 

Ponadto informuję, że Hotel „Kamienica pod Aniołami” dysponuje 15 miejscami 

parkingowymi odrębnie płatnymi w wysokości 30 zł za dzień. 

 

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam, 

Dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr 

mailto:edyta.wlodarczyk@uwr.edu.pl

