
 

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas  17. Konferencji Recykling zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się w dniach 29-30 marca 2023 r. w Uniejowie. 

 

MIEJSCE KONFERENCJI  

ApartHotel**** Termy Uniejów (Ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów) 

 

WAŻNE 

Koszt rejestracji na konferencję nie obejmuje kosztu noclegu. Rezerwacja we własnym zakresie. 

 

Szczegóły i program są dostępne na stronie: https://zsee.abrys.pl/  

TRANSMISJA  

Najpóźniej w poniedziałek - 27 marca 2023 r. otrzymają Państwo dostęp do platformy 

konferencyjnej. Będzie tam transmisja live, a w zakładce „materiały do pobrania” znajdą Państwo 

najnowsze wydania magazynów Abrys oraz materiały konferencyjne (udostępnione w ciągu 14 dni po 

zakończeniu wydarzenia) - zachęcamy do ich pobrania. 

 

28 marca 2023 r. (wtorek) 

ABRYSÓWKA  

Serdecznie zapraszamy Państwa na nieformalne spotkanie przed konferencją. „Abrysówka”  

rozpocznie się o godzinie 20.00 w Tarasoli, która znajduje się na parterze. Wejście przez restaurację 

hotelową. Mile widziane napoje i przekąski regionalne. 

„Abrysówka” to świetne miejsce do poznania się z uczestnikami, prelegentami, partnerami, którzy 

przyjadą do Uniejowa dzień przed konferencją. To również dodatkowa przestrzeń do nawiązania 

nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów w mniejszym gronie. Zakończenie o godz. 24:00. 

 

29 marca 2023 r. (środa) 

RECEPCJA KONFERENCJI 

Czynna będzie od godziny 9.00 do zakończenia obrad. Recepcja w której należy dokonać rejestracji 

oraz odebrać identyfikator, zlokalizowana będzie w pobliżu sali konferencyjnej. 

Przez całą konferencję, każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora. 

W recepcji konferencyjnej zostaną Państwo poproszeni o deklarację udziału w: 

- Kolacji w restauracji „Browar Wiatr” (29 marca 2023 r., o godz. 20:00)  

- wyjeździe studyjnym do BSH Fabryki Suszarek w Łodzi (30 marca 2023 r., zwiedzanie w godzinach 

10:30-12:45) 

https://zsee.abrys.pl/


 

 

 

 

W recepcji będzie można pobrać karteczkę z informacją o diecie wegetariańskiej. Osoby z preferencją 

diety proszone są o położenie kartki przed sobą na stole podczas kolacji w restauracji. Na lunchu 

będą dostępne opcje wegetariańskie w bufecie. 

 

OBRADY 

Konferencja pierwszego dnia rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do godz. 16:15. 

Przerwa kawowa będzie o godz. 11:50 w przestrzeni dla wystawców, a lunch w hotelowej restauracji  

o godz. 14:00. 

 

 

KOLACJA W RESTAURACJI 

Na kolację udamy się autokarem do restauracji „Browar Wiatr” (ul. Dąbska 49, 99-210 Uniejów) o 

godz. 20:00. Zbiórka o godz. 19:45 przed hotelem.  

Dla zainteresowanych, spacer z hotelu do restauracji zajmuje 25 minut (we własnym zakresie). 

 

Powrót z restauracji do hotelu autokarem, który kursować będzie o następujących godzinach:  

O godz. 22:00 – pierwszy przejazd autokarem 

O godz. 22:30 – drugi przejazd autokarem 

Od godz. 23:00 - 24:00 - według potrzeby 

 

30 marca 2023 r. (czwartek) 

BSH FABRYKI SUSZAREK 

(ul. Lodowa 103, 93-228 Łódź) 

 

O godz. 9:00 – zbiórka przed hotelem osób jadących do zakładu autokarem.  

Uprzejmie proszę o wcześniejsze wymeldowanie z pokoju hotelowego. 

W godzinach 10:30-12:45 odbędzie się zwiedzanie oraz poczęstunek.  

Powrót do hotelu planowany o godz. 14:00.  

WAŻNE: Podczas zwiedzania obowiązuje obuwie ochronne z metalową wkładką na czubku buta. 

Proszę o zabranie dowodów osobistych. 

Osoby nie spełniające powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do zwiedzania zakładu. 

Parking dla osób podróżujących samochodem dostępny jest naprzeciwko fabryki.  

Na miejscu czekać będzie osoba, która zaprowadzi do lokalizacji zwiedzania. Proszę o punktualność. 

Zeskanuj QR kod lokalizacji parkingu: 



 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Doba hotelowa w godzinach: 16:00-11:00 

Śniadanie w restauracji hotelowej na parterze w godzinach: 7:00 – 10:00 

Basen, sauny oraz fitness dostępne są w godzinach: 8:00 – 11:00 , 16:00 – 22:00 

Siłownia 8:00 – 22:00 

Termy w godzinach: 10:00-22:00 

Salon masażu w godzinach: 12:00 – 21:00 

Parking: bezpłatny 

Życzymy Państwu owocnych obrad oraz udanego pobytu w Uniejowie. 

Do miłego zobaczenia ☺ 

Organizatorzy  


