
Astrofizyka Cząstek w Polsce 2015
Warszawa, Kampus Ochota UW, budynek CENT III

11–13 maja 2015

Biuletyn I z 4 marca 2015 r.

Organizacja:
Konferencja organizowana jest pod patronatem Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek (KRAC),
która w pełnym składzie pełnić będzie funkcję Komitetu Doradczego. Program naukowy kon-
ferencji ustalony zostanie przez Komitet Programowy w składzie: B. Czerny – przewodnicząca,
A. Janiuk, D. Kiełczewska, A. Królak, Z. Lalak, P. Orleański, E. Rondio, i L. Roszkowski
(warszawscy członkowie KRAC). Organizacją spotkania na Wydziale Fizyki UW zajmie się, we
współpracy i przy wsparciu Komitetu Programowego, Lokalny Komitet Organizacyjny w skła-
dzie: Z. Lalak – przewodniczący, J. Kalinowski, M. Krawczyk, M. Olechowski, K. Turzyński.

Miejsce:
Obrady będą odbywać się w budynku Centrum Nowych Technologii UW (CENT III) na Kam-
pusie Ochota UW. Budynek ten znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 101, około 200 m od
nowej siedziby Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5. Tuż obok jest duża i ogólnie dostępna
kafeteria na Wydziale Biologii UW, a w samym budynku CENT III jest niewielki bufet.
Proponowany program ramowy:
Rozpoczniemy o 10:00 w poniedziałek - to powinno pozwolić większości uczestników dojechać
do Warszawy w poniedziałek rano. W poniedziałek proponujemy zorganizować kolację kon-
ferencyjną. Kolację możemy zorganizować na kampusie, co pozwoli zaoszczędzić trochę czasu
i rozpocząć ją bezpośrednio po zajęciach, np. o 18:00. We wtorek możemy rozpocząć obrady
wcześniej.

poniedziałek wtorek środa
10:00–11:00 referaty 9:00–10:30 referaty 8:30–10:00 referaty
11:00–11:30 przerwa kawowa 10:30–11:00 przerwa kawowa 10:00–10:30 przerwa kawowa
11:30–13:00 referaty 11:00–12:30 referaty 10:30–12:00 referaty
13:00–14:30 przerwa na lunch 12:30–14:00 przerwa na lunch 12:00–13:30 przerwa na lunch
14:30–16:00 referaty 14:00–16:00 referaty 13:30–14:30 referaty
16:00–16:30 przerwa kawowa 16:00–16:30 przerwa kawowa 14:30–15:00 przerwa kawowa
16:30–17:30 referaty 16:30–18:00 referaty 15:00–16:00 referaty

To w sumie 5 + 6,5 + 5 = 16,5 godziny co daje 33 referaty po 30 minut lub 17 × 30minut +
24× 20minut = 41 referatów, etc.
Koszty:
Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej to 350 zł na osobę, rozliczenie fakturami wy-
stawianymi przez Kwesturę UW. Wpłat trzeba dokonywać przed konferencją bezpośrednio na
konto UW, którego numer podamy na stronie internetowej konferencji. Nie będą możliwe
wpłaty gotówkowe w trakcie konferencji.
Zakwaterowanie:
Zakładamy, że uczestnicy dokonają rezerwacji hotelowych we własnym zakresie, w Warsza-
wie jest dużo opcji dostępnych przez wyszukiwarki internetowe. W pobliżu Kampusu Ochota
znajduje się hotel Ibis Reduta. Dokonaliśmy rezerwacji 15 pokoi dwuosobowych w hostelu uni-
wersyteckim Sokrates. Rezerwacja jest aktualna do 10. kwietnia – zainteresowanych prosimy
o przesłanie wiadomości bezpośrednio do nas na adres olga.fuksinska@gmail.com.


