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Szanowni Państwo, 

jest mi bardzo miło przywitać się  

z Państwem w imieniu organizatorów I Kongresu Absolwentów Enologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Collegium Medicum. Kongres zaplanowany został w dniach 22-24 kwietnia 2022 r. 

w Krakowie i spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony absolwentów wszystkich 

dotychczasowych 10 edycji kierunku Enologia UJ (około 130 osób) jak i środowiska winiarskiego 

oraz Władz Uczelni. 

Komitet Organizacyjny na ostatnim spotkaniu podjął decyzje dotyczące najważniejszych kwestii 

związanych z organizacją Kongresu, które chcielibyśmy Państwu przekazać: 

I. Miejsce Kongresu: Hotel Galaxy ul. Gęsia 22a, 31-535 Kraków 

Hotel Galaxy**** zlokalizowany w sąsiedztwie Starego Miasta, tuż nad Wisłą posiada 204 pokoje, 

restaurację i oferuje pełną obsługę, również w zakresie wynajmu autokarów do przejazdu do 

winnicy i z powrotem. 

Dla wszystkich osób, które wyraziły potrzebę noclegu w hotelu dokonano wstępnej rezerwacji 

noclegów po promocyjnej cenie:  

• pokój 1 osobowy: 340 pln/doba  

• pokój 2 osobowy: 380 pln/doba 

• pokój 3 osobowy (twin + sofa): dopłata 80 pln/doba 

Rezerwacja ta będzie dla Państwa utrzymana do 31 stycznia 2022 r. i do tego czasu proszeni są 

Państwo o samodzielne dokonanie ostatecznej rezerwacji - zgłoszenia proszę przesyłać na adres 

konferencje@jordan.pl (z hasłem Enologia), otrzymają wówczas Państwo link do płatności lub 

fakturę pro forma. 
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II. Wstępny program Kongresu: 

Dzień I. 22.04.2022 Piątek 

Rejestracja uczestników. 

Kawa powitalna. 

Otwarcie kongresu. Wykład inauguracyjny – dr Maciej Gawlik. 

Uroczysta kolacja powitalna z gościnnym występem instrumentalisty związanej z Filharmonią 

Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu. 

Dzień II. 23.04.2022 Sobota 

Sesja plenarna A (przedpołudniowa) - wykłady plenarne zaproszonych wykładowców 

Przerwa kawowa 

Sesja plenarna B (popołudniowa) - wykłady plenarne zaproszonych wykładowców 

Sesja posterowa 1 

Lunch w hotelu Galaxy 

Wyjazd do Łaz i okolicznościowe spotkanie przy ognisku w Winnicy Uniwersyteckiej 

Powrót do hotelu po zakończeniu ogniska 

Dzień III. 24.04.2022 Niedziela 

Sesja C naukowo-wspomnieniowa 

Przerwa kawowa 

Zakończenie Kongresu, wręczenie nagród 

W najbliższym czasie w kolejnym komunikacie kongresowym prześlemy Państwu terminy dla 

poszczególnych formalności rejestracyjnych wraz z formularzem rejestracyjnym do zgłoszenia 

proponowanych wystąpień w sesjach Kongresu w formie abstraktu. Orientacyjny czas 

wystąpienia maksymalnie 15 minut. 

III. Koszty: 

Wstępne szacunkowe koszty Kongresu na podstawie ofert i założonych średnich cen rynkowych 

wynoszą około 90 000 zł. Kwota ta dla organizatora jakim jest Studium Kształcenia 

Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego nie posiadającego żadnych 

dodatkowych subwencji jest sporym zobowiązaniem i koszty te musiałyby być w 100% poniesione 

przez uczestników. W związku z powyższym Komitet Organizacyjny Kongresu przygotował 

propozycję oferty sponsorskiej. List przewodni został zamieszczony na stronie internetowej 

Kongresu: 

https://skp.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2021/12/List-przewodni-do-Sponsorow.pdf 

Od decyzji sponsorów uzależniony zostanie finalny koszt jednostkowy przypadający na uczestnika 

Kongresu, o którym poinformujemy Państwa w późniejszym komunikacie.  



***** 

Wszystkie informacje dotyczące I Kongresu Absolwentów Enologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum będą Państwu udostępniane drogą elektroniczną. Aktualności i informacje 

kongresowe zamieszczane będą również na stronie Studium Kształcenia Podyplomowego: 

https://skp.cm-uj.krakow.pl/studia/enologia/i-kongres-enologii/ 

Wszelkie informacje związane z Kongresem pod nr tel. 12 6205830 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Komitet Organizacyjny 
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