
Interdyscyplinarne Warsztaty Czynności mowy. Modele teoretyczne i ich zastosowania 
Pobierowo, 14-16.10.2011

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW SPOZA SZCZECINA

Miejsce obrad i zakwaterowania: 
• Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy US

ul. Grunwaldzka 66, 72-346 Pobierowo
tel. 91-386-40-52, 91-444-10-81
W ośrodku nie ma dostępu do internetu. Mamy za to 50 m do plaży. 

Miejsce posiłków (śniadania, obiady i piątkowa kolacja):
• Pensjonat „Monika”, ul. Reymonta 7 

(około 300 m od ośrodka)

Bankomaty w Pobierowie: 
• Niedaleko ośrodka (po drodze do Pensjonatu „Monika”) znajduje się bankomat Banku Spółdzielczego. 

Przy ul. Grunwaldzkiej (na wschód od ośrodka, przy placu zabaw) znajduje się sezonowy bankomat sieci 
Euronet; trudno powiedzieć, czy będzie tam w październiku.

Dojazd do Pobierowa: 
• Tym, którzy zamierzają przyjechać pociągiem, polecam przesiadkę na bus Obertrans:

http://www.ober-trans.eu/ 
Odjazd z dworca PKS w Szczecinie albo z przystanku przy ul. Goleniowskiej w Szczecinie Dąbiu. 
Decydując się na pierwszy wariant trzeba przewidzieć od 10 do 15 minut na przejście z dworca PKP na 
dworzec PKS i znalezienie stanowiska. Drugi wariant wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego z 
przewoźnikiem (przystanek w Dąbiu jest „na życzenie klienta”): tel. 91-386-42-29 lub 605-106-390. 

• Tym, którzy zamierzają przyjechać samochodem, polecam trasę przez Gorzów Wielkopolski na Świnoujście 
(między Gorzowem a Szczecinem jest całkiem przyzwoity odcinek S3); z szosy nr 3 trzeba w odpowiednim 
momencie odbić na Kamień Pomorski. 

• W ośrodku będę w piątek od południa. Można jednak zakwaterować się wcześniej — w godzinach 
przedpołudniowych w ośrodku będzie ktoś z obsługi. 

Wstępny plan warsztatów: 
• piątek, 14 października

17.00 kolacja
18.00 — 19.30 inauguracja warsztatów i obrady
20.00 wieczór w sali kominkowej

• sobota, 15 października
8.30 śniadanie
9.30 — 13.00 obrady
13.15 obiad
15.00 — 19.00 obrady
20.00 bankiet (w ośrodku)

• niedziela, 16 października
8.30 śniadanie
9.30 — 13.00 obrady
13.15 obiad

Opłata konferencyjna i faktury: 
• proszę o dokonanie wpłat (250 PLN) do końca września na konto: 

Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
W tytule zapłaty proszę podać „za uczestnictwo [imię i nazwisko] w konferencji Czynności mowy. Modele  
teoretyczne i ich zastosowania, subkonto 0036”; taki opis (bez numeru subkonta) pojawi się na fakturach 
wystawionych na zleceniodawcę przelewu, czyli na Państwa uczelnie. 

Pozdrawiam, 
Maciej Witek

http://www.ober-trans.eu/

