
INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
 

1. CZAS I MIEJSCE SEMINARIUM 

Seminarium odbędzie się w dniach 16 – 17 marca 2018 roku w Warszawie w Sofitel 

Warsaw Victoria, ul. Królewska 11. 

Zajęcia odbędą się 16 marca 2018 r. (piątek) w sali konferencyjnej SASKI znajdującej się I 

piętrze. Przed salą do dyspozycji Gości przerwa kawowa już od godz. 10.30. 

Lunch – w restauracji hotelowej w godz. 13.30 – 14.30 w wydzielonej części oznaczonej 

tabliczkami „UNI-BUD” (bufet). 

Kolacja – odbędzie się w godz. 19.00 – 23.00 w restauracji „Kuźnia Smaku” na ulicy 

Mazowieckiej 10 (w odległości 5 - ciu minut spacerem od Hotelu Sofitel Victoria). W trakcie 

15 letniej działalności Kuźnia Smaku gościła i gości przy swych stołach wiele znamienitych 

osobowości, dyplomatów, polityków, ludzi biznesu, świata nauki i artystów. Ceniona za 

smaczną polską kuchnię i „klimat warszawski”. Więcej informacji: www.kuzniasmaku.pl 

Konsultacje indywidualne odbędą się 17 marca 2018 r. w godz. 9.30 – 11.30 (sobota) w sali 

KRÓLEWSKI. 

 

2. HOTEL 

 Dojazd do hotelu: Wskazówki dotyczące dojazdu do hotelu znajdą Państwo pod 

poniższym linkiem: http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3378-sofitel-warsaw-

victoria/location.shtml  

 Więcej informacji o hotelu: na stronie www.sofitel-warsaw-victoria.warsawtour.net/pl/ 

 Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14 a kończy o godz. 12. W cenę noclegu 

wliczone jest:- śniadanie w formie bufetu w restauracji Kitchen Gallery, zestaw do 

parzenia herbaty i kawy w pokojach dla gości, dostęp do Victoria Pool & Fitness Club, w 

którym znajduje się kryty podgrzewany basen i sala fitness, bezpłatny dostęp do WiFi we 

wszystkich pokojach, salach konferencyjnych i otwartych przestrzeniach hotelowych. 

 Parking -6 PLN za godz lub 85 PLN samochód/za dzień lub 140 PLN za samochód za 

dobę. Ilość miejsc parkingowych w przestrzeni garażowej hotelu SOFITEL jest 

ograniczona. 

 

3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ  

16 marca (piątek) - sala SASKI  17 marca (sobota) – sala KRÓLEWSKI  
1030- 1130  rejestracja uczestników, kawa 930- 1130  -konsultacje  

1130- 1400  zajęcia    indywidualne z Prelegentami i Ekspertami 

1400- 1500  lunch  

1500- 1615   zajęcia    
1615- 1645  przerwa kawowa 

1645- 1830   zajęcia 
1900          kolacja  
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