
 

 

XLIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Polskiego Towarzystwa Antropologicznego 

Gdańsk 20-22 września 2023 
 

Antropologia - nauka interdyscyplinarna  
 

KOMUNIKAT II 

Opłata konferencyjna  
 

Członkowie PTA, którzy uregulowali składki członkowskie za lata 2020-2022 do 31.12.2022r: 

• opłata za pełny czynny udział wynosi: 690 PLN 

opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, 

materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe,  

obiady (20-22.09. 2022), spotkanie towarzyskie w Muzeum Archeologicznym w 

Gdańsku - Spichlerz Błękitny Baranek, ul. Chmielna 53 (21.09.2023r.) 

 

• opłata za częściowy czynny udział wynosi: 560 PLN 

opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, 

materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe,  

obiady (20-22.09. 2023r.) 

Opłatę uczestnictwa uiszczają również współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać materiały 

konferencyjne, certyfikaty oraz uczestniczyć w obiadach i spotkaniu towarzyskim.  

Pozostali uczestnicy: 

• opłata za pełny czynny udział wynosi: 750 PLN 

opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, 

materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe,  

obiady (20-22.09. 2022), spotkanie towarzyskie w Muzeum Archeologicznym w 

Gdańsku - Spichlerz Błękitny Baranek, ul. Chmielna 53 (21.09.2023r.) 

 

• opłata za częściowy czynny udział wynosi: 620 PLN 

opłata obejmuje: udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, 

materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe,  

obiady (20-22.09. 2023r.) 

Opłatę uczestnictwa uiszczają również współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać materiały 

konferencyjne, certyfikaty oraz uczestniczyć w obiadach i spotkaniu towarzyskim.  

 

Członkowie Honorowi PTA: 

• nie uiszczają opłaty konferencyjnej 

 

 



Opłata konferencyjna – numer konta: 
 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na niżej podane konto do dnia 21.04.2023.  

 

Numer konta, na które prosimy uiszczać opłaty uczestnictwa w konferencji  XLIX PTA w dniach 

22-23 września 2023 w Gdańsku: 

96 1090 1447 0000 0001 3758 2058 

Ważne! W tytule wpłaty proszę obowiązkowo wpisywać Imię i nazwisko oraz “Konferencja PTA 

Gdańsk 2023” 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa oraz wymogi redakcyjne 
dotyczące streszczeń prezentowanych prac  

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w 

zakładce:  Zgłoszenia 

http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta/ 

 

 

Noclegi: 
 

Uczestnicy konferencji samodzielnie dokonują rezerwacji noclegu. Z uwagi na wzrastające ceny i 

ograniczoną liczbę miejsc w „rozsądnej cenie” sugerujemy wcześniejsze dokonanie rezerwacji. 

 

Propozycja miejsca noclegowego: 

 

Adres kontakt Lokalizacja 
Villa Paladium 

ul. J.Czyżewskiego 20, 

80-336 

tel: (58) 354 04 40 

tel: 790 202 984 

tel: 790 202 982 
e-mail: ezerwacja@villapalladium.com 

W bezpośrednim sąsiedztwie AWFiS  

190 m - 1min. 

 

Hotel Oliwski 

ul. Piastowska 1 

80-332 Gdańsk 

 

 

tel: (58) 7616666 

e-mail: recepcja@oliwski.pl 1.1 km - 14 min. 

autobus linia 122 – ok.9 min. 

Przystanki: Oliwa pętla tramwajowa → Opacka 

→ Górskiego (AWFiS) 

autobus linia 117 – ok.15 min. 

Przystanki: Oliwa pętla tramwajowa → 

Cystersów → Cmentarz Oliwski →Sarnia 

→Bobrowa (AWFiS) 

 
-przez ul. Józefa Czyżewskiego 2,1 km – 6 

min. 

-przez Aleję Grunwaldzką 2,4 km – 6 min. 

 

w pobliżu: 

dworzec PKP Gdańsk Oliwa – 500m 

Park Oliwski – 650 m  

Katedra Oliwska – 650 m 

plaża Jelitkowo – 2,8 km 

 

http://ptantropologiczne.pl/konferencje/konferencja-pta/

