
Szanowni Państwo! 

W związku z organizacją konferencji w warunkach epidemii podjęliśmy następujące kroki aby zapewnić 

bezpieczeństwo w normalnym stacjonarnym trybie przeprowadzenia posiedzenia: 

1. Obrady zostały przeniesione z oddziału Komisji Archeologicznej PAN na Podwalu do większej sali, 

która mieści się w budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sala – 202-203 , ul. 

Szewska 48, 50-137 Wrocław. Przy wejściu do Sali zapewniamy płyn dezynfekujący, parametry sali 

zapewniają bezpieczną odległość między uczestnikami. 

2. Noclegi zostały indywidualnie zarezerwowane w hotelu Lothus przy ulicy Wita Stwosza we 

Wrocławiu (Wita Stwosza 22/23, 50-148 Wrocław), który spełnia wszystkie warunki sanitarne w 

obecnej sytuacji. 

3. W konferencji uczestniczą jedynie referenci oraz 3 osoby związane z problematyką 

petroarcheologiczną, które nie wygłaszają referatów. Nie przewidujemy udziału osób postronnych. 

4. Organizowane przy podobnych konferencjach spotkanie wieczorne (24.09.2020 – godz. 20.00) ma 

charakter kameralny i przeznaczone jest jedynie dla chętnych uczestników. Spotkanie nie jest 

sponsorowane, z naszej strony zapewniamy rezerwację w „Motylej Nodze” przy ulicy Więziennej 6, 

50-114 Wrocław (siedziba IAiE PAN). 

Województwo Dolnośląskie obecnie leży w tzw. zielonej strefie, czyli względnie bezpiecznej ze względu na 

liczbę notowanych przypadków Covid-19. 

Pozdrawiamy serdecznie! 

Ewa Lisowska & Bogusław Gediga 

 

Dear Sir and Madam! 

Due to organization of the conference in the conditions of the pandemy Covid19, we have taken the following 

steps to ensure safety in the normal stationary mode of the meeting: 

1. The proceedings were moved from the branch of the Archaeological Commission of the Polish Academy of 

Sciences in Podwale to a larger room, located in the building of the Institute of Archeology of the University 

of Wrocław, Room - 202-203, ul. Szewska 48, 50-137 Wrocław. At the entrance to the hall, we provide 

disinfecting liquid, the parameters of the room ensure a safe distance between participants. 

2. Accommodation has been individually booked at the Lothus hotel at Wita Stwosza Street in Wrocław (Wita 

Stwosza 22/23, 50-148 Wrocław), which meets all sanitary conditions in the current situation. 

3. Only the participants and 3 people related to petroarchaeological issues are participating in the conference. 

We do not anticipate the participation of any other people. 

4. The evening meeting (24.09.2020 – 8.00 PM) organized at similar conferences is of a private nature and is 

intended only for willing participants. The meeting is not sponsored, we provide reservations at "Motyla Noga" 

at 6 Więzienna Street, 50-114 Wrocław (the seat of IAiE PAN). 

The Lower Silesian Voivodeship is currently located in the so-called green zone, which is relatively safe due to 

the number of recorded cases of Covid-19. 

Best regards! 

Ewa Lisowska & Bogusław Gediga 


