
KOMUNIKAT  
dotyczący spraw organizacyjnych 

 

 

 

1) Merytoryczny program konferencji obejmuje dni od 25 do 26 września 2014 roku. 
 

2) W związku z zamiarem wydania publikacji (ubiegamy się o pozyskanie środków na ten cel) uprzejmie 
prosimy o przygotowanie artykułu nie przekraczającego 0,5 arkusza wydawniczego (wymogi 
redakcyjne zawiera dołączona Informacja dla autorów). Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną 
i listowną na adresy: 

 

�: krajowarada.kuratorow@o2.pl, 

�: Krajowa Rada Kuratorów, 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11, 

z dopiskiem „II Kongres Kuratorski- publikacja”. 
 

Osoby zainteresowane opublikowaniem swojego  tekstu  w  tym  tomie  prosimy  o  jego  nadesłanie 
do 30 września 2014 roku. Informujemy również, iż warunkiem przyj ęcia tekstu do druku jest 
pozytywna opinia recenzenta. 

 

3) Będziemy wdzięczni za potwierdzenie (na dołączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa) chęci udziału 
w Kongresie najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku. 

 

4) Koszt uczestnictwa w konferencji  wraz z pakietem socjalnym wynosi: 
 

I wariant- 570 zł (wyżywienie od kolacji 24 września do obiadu 26 września 2014 roku oraz 2 
noclegi), 

 

II  wariant- 495 zł (wyżywienie od obiadu 25 września do obiadu 26 września oraz 1 nocleg). 

III wariant- 420 zł (wyżywienie i udział w dwudniowych obradach Kongresu, bez noclegu) 

IV wariant- 375 zł (udział w dwudniowych obradach Kongresu bez wyżywienia i noclegu). 
 

Możliwe  jest  również  pozostanie  w  Warszawie  przez  weekend,  po  uprzednim  uzgodnieniu  tego 
z hotelem. W sprawie tej proszę kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej z Recepcją Centrum Konferencyjno Szkoleniowego Fundacji Nowe Horyzonty w 
Warszawie: 

 

�: 22 529 22 01 
 

�: recepcja@centrumkonferencyjne.com.pl 
 

5) Dane do przelewu. 
 

nazwa odbiorcy: Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” 
 

adres odbiorcy: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115 

numer rachunku odbiorcy: 10 2030 0045 1110 0000 0265 5300 

tytułem: Opłata konferencyjna- II Kongres Kuratorski. 

 

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 01 sierpnia 2014 roku. Prosimy o przywiezienie ze sobą 
kopii dowodu wpłaty. 



Wszelkich, dodatkowych informacji organizacyjnych na temat II Kongresu Kuratorskiego udzielają: 

Wioletta Włodyga � 505 027 699; � viola1971@interia.pl 

Roman Kulma � 696 078 579; � kurator@warszawapraga.so.gov.pl 
 

Rafał Skręt � 503 155 281; � rafals_1@wp.pl, 
 

a w sprawach wystąpień i publikacji naukowych: 
 

dr Tadeusz Jedynak: � 792 555 868; � tadeusz.jedynak@slupsk.so.gov.pl 
 

 

 

Serdecznie pozdrawiamy, 

w imieniu 

Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
 

 

PRZEWODNICZĄCY 
Komitetu Organizacyjnego 

 

 

Henryk Pawlaczyk 


