Drugi komunikat konferencyjny
Światowy Kongres Języków Obcych
wraz z doroczną Konferencją PTN
pod tytułem

Kształcenie językowe w dobie globalnych przemian
- potrzeba współpracy i nowych perspektyw
Termin:
27-29 czerwca 2022 roku
Miejsce konferencji:
Wydział Neof ilologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
(ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa)
Organizatorzy:
Międzynarodowa Federacja Nauczycieli Języków Obcych (FIPLV), Polskie Towarzystwo Neof ilologiczne (PTN)
oraz Wydział Neof ilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapowiedzią przesyłamy Państwu kolejne informacje dotyczące konferencji:
❖ Termin nadsyłania propozycji wystąpień (150 słów) upłynie w dniu 15 listopada 2021 roku.
❖ Informacja o akceptacji Państwa zgłoszeń nastąpi do końca grudnia 2021 roku.
❖ Od 5 listopada 2021 roku zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kongresu
❖
❖
❖
❖

fiplvptn.wn.uw.edu.pl, na której znajdziecie Państwo m. in. formularz rejestracyjny.
Prosimy o wypełnienie formularza za pośrednictwem powyższej strony internetowej Do czasu
jej uruchomienia, tj. do 8 listopada 2021 roku, zgłoszenia można również przesyłać drogą
mailową na adres kongressfiplv2022@wn.uw.edu.pl.
Opłata konferencyjna dla członków Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego wynosi 440 zł,
dla pozostałych gości 500 zł.
Prosimy o dokonywanie przelewów na numer konta 34 1160 2202 0000 0000 6232 5893
wpisując tytuł przelewu w formacie KONGRES_IMIĘ_NAZWISKO. Opłatę konferencyjną należy
uiścić do 28 lutego 2022 roku.
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę hotelową, stworzoną specjalnie dla uczestników naszej
konferencji.

Proponujemy Państwu noclegi w kilkunastu hotelach położonych niedaleko Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa). W każdym z wymienionych hoteli
udało nam się wynegocjować zniżkę przy rezerwacji bezpośrednio w hotelu i przy podaniu hasła
„FIPLV 2022”. Zniżka nie obowiązuje przy rezerwacji przez pośredników. Prosimy o dokonanie
rezerwacji do 31.05.2022 r. Po upływie tego terminu nie będą obowiązywały zniżki. Liczba miejsc
objętych zniżką jest ograniczona. Prosimy uczestników o dokonanie rezerwacji indywidualnej,
kontaktując się z wybranym hotelem telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Hotel Mazowiecki
ul. Mazowiecka 10
00-048 Warszawa
Tel.: (48) 22 827 23 65
E-mail: mazowiecki@phhhotele.pl
Hotel położony w centrum Warszawy, ok.
15 min. spacerem od budynku Wydziału
Neof ilologii UW.

Hotel of eruje 10% rabatu od cen standardowych. Ceny po rabacie:
-1-osobowy z łazienką i ze śniadaniem 216,00 zł / za dobę
-2-osobowy z łazienką i ze śniadaniem 270,00 zł / za dobę (jedno
lub dwa łóżka - prośba o określenie podczas dokonywania
rezerwacji)
-1-osobowy z umywalką, łazienką poza pokojem Economy 144,00 zł
/ za dobę
-2-osobowy z umywalką, łazienką poza pokojem Economy 198,00 zł
/ za dobę (jedno lub dwa łóżka - prośba o określenie podczas
dokonywania rezerwacji)
Opłata zostanie pobrana w dniu przyjazdu do hotelu (za cały pobyt).
Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do 12.00. Śniadania są
wydawane w od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-10.30
oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 07.00-10.30.
Hotel położony na Powiślu, ok. 10 min. spacerem od budynku
Wydziału Neof ilologii UW.

Hotel LOGOS
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa
Tel: (48) 22 622 55 62
E-mail: rezerwacja@hotellogos.pl

Hotel Chmielna
ul. Chmielna 7/9
00-021 Warszawa
Tel.: (48) 22 657 21 21
E-mail: recepcja@hotelchmielna.pl
Hotel położony w centrum Warszawy, ok.
20 min. spacerem od budynku Wydziału
Neof ilologii UW.

Rezerwacja następuje drogą mailową na adres
rezerwacja@hotellogos.pl. Powołując się na hasło “Kongres FIPLV
2022”, rabat 10%.

- 1-osobowy ekonomiczny 140 zł / za dobę
- 1-osobowy - 160 zł / za dobę
- 2-osobowy – 240 zł / za dobę
- 2-osobowy z dużym łóżkiem – 260 zł
- apartament, jedno duże łóżko, rozkładana sof a – 340 zł
Śniadania w cenie 22 zł za 1 os. - do wyboru wersja kontynentalna i
wegetariańska. Dostępne 2 miejsca parkingowe w cenie 50 zł za
dobę.

Opcja bez śniadania:
26-27/06/2022
-1-osobowy 240 zł / za dobę
-2-osobowy 230 zł / za dobę
Hotel Metropol
ul. Marszałkowska 99a
00-693 Warszawa
Tel.: (48) 22 32 53 100
E-mail: hotel.metropol@syrena.com.pl

Hotel położony jest w centrum Warszawy,
naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki, ok.
30 min spacerem od budynku Wydziału
Neof ilologii UW. Możliwy dojazd
autobusem linii 127 ok. 15 min.

27-29/06/2022
-1-osobowy 330 zł / za dobę
-2-osobowy 330 zł / za dobę
Opcja ze śniadaniem
26-27/06/2022
-1-osobowy 260 zł / za dobę
-2-osobowy 280 zł / za dobę
27-29/06/2022
-1-osobowy 350 zł / za dobę
-2-osobowy 370 zł / za dobę
Wszystkie podane stawki wliczają 8% VAT i bezpłatny dostęp do
bezprzewodowego Internetu.
- 1-osobowy 310 zł / za dobę
- 2-osobowy - 340 zł / za dobę
- pokój deluxe - 440 zł / za dobę

Hotel Caste Inn
ul. Świętojańska 2
00-288 Warszawa
Tel.: (48) 22 887 95 30
E-mail: castleinn@castleinn.pl

Podane ceny zawierają 8% Vat, nie zawierają śniadania dodatkowy koszt to 35 zł od osoby.

Hotel zlokalizowany jest na Starym
Mieście w Warszawie, zaraz nieopodal
Zamku Królewskiego, ok. 15 min
spacerem od budynku Wydziału
Neof ilologii UW.

Hotel Gromada
Plac Powstańców Warszawy 2 00-030
Warszawa
Tel.: (48) 22 582 91 00
E-mail:
warszawahotel.centrum@gromada.pl

-1-osobowy STANDARD 3* 230 zł / za dobę
- 2-osobowy STANDARD 3* 275 zł / za dobę
-1-osobowy BIZNES 3* 275 zł / za dobę
- 2-osobowy BIZNES 3* - 320 zł / za dobę
- 1-osobowy BIZNES PLUS 4* 320 zł / za dobę
- 2-osobowy BIZNES PLUS 4* 365 PLN / za dobę
Podane wyżej ceny są cenami bezprowizyjnymi i rozliczeniowymi,
zawierającymi śniadanie oraz podatek VAT.
Rezerwacji noclegów można dokonywać:
• za pośrednictwem linku:
https://booking.profitroom.com/pl/hotelgromadadomchlopa/
details/of fer/197089?code=FIPLV2022&currency=PLN
• on-line przez stronę gromada.pl po wpisaniu hasła:
FIPLV2022 (pisane łącznie)

Cena specjalna bez śniadań w podanym terminie za apartament dla
1 bądź 2 osób to 460 złotych brutto/noc.
Koszt śniadań wynosi 40 zł za dzień od osoby.

Residence Hotel St. Andrew’s Palace
Warsaw
ul. Chmielna 30,
00-020 Warszawa
Tel.: (48) 22 826 46 40
E-mail: inf o@residencestandrews.pl
Komf ortowe apartamenty położone w
centrum Warszawy, przy słynnej ulicy
Chmielnej, ok. 15 min spacerem od
budynku Wydziału Neof ilologii UW.

Pokój classic: 544 zł / za dobę
Cena zawiera śniadanie w f ormie buf etu serwowane w Restauracji
Marconi, korzystanie z basenu, sauny, łaźni parowej i sprzętu do
ćwiczeń.

Hotel Bristol
ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, 00325 Warszawa
Tel.: (48) 225511000
E-mail:
bristol@luxurycollection.com
Hotel zlokalizowany przy Trakcie
Królewskim, obok Pałacu Prezydenckiego,
położony ok. 10 min. spacerem od
budynku Wydziału Neof ilologii UW.

Dopłaty do pokoi o podwyższonej kategorii:
-100 zł za wynajęcie pokoju do podwójnego wykorzystania
- 170 zł wynajęcie pokoju o podwyższonym standardzie typu
„Executive”
- 240 zł za wynajęcie pokoju o podwyższonym standardzie typu
„Bristol Executive”
- 450 zł za wynajęcie apartamentu typu „Junior Suite”
- 500 zł za wynajęcie apartamentu typu „Bristol Suite”
- 650 zł za wynajęcie apartamentu typu „ Grand Suite”

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres kongressfiplv2022@wn.uw.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy Kongresu

