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Co warto i trzeba wiedzieć o trzecim dniu #13FORUM (sobota, 21 kwietnia 2018)? 
 

1. Wszystkie wykłady/wystąpienia trzeciego dnia #13FORUM odbędą się w Kopalni Soli w 
Wieliczce – 135 metrów pod ziemią, w komorze „Warszawa”.  

2. W sobotę, trzeciego dnia, miejsce zbiórki (skąd będą odbywać się zjazdy do kopalni): 
Kopalnia Soli Wieliczka, ul. Jana Mikołaja Daniłowicza 10 – Szyb „Daniłowicz” – wejście dla 
grup. 

3. Jeśli w trzecim dniu na miejsce konferencji przyjeżdżasz pociągiem (ze stacji Kraków 
Główny), wysiądź na stacji Wieliczka Rynek – Kopalnia (ostatnia stacja). 

4. Zjazdy do kopalni odbywać się będą w grupach około 35-osobowych w godz. od 7.45 do 8.45 
(zjazdy co 5 minut) – w piątek, podczas FORUM, na stanowisku rejestracyjnym, otrzymasz 
bilet z dokładną i konkretną godziną zjazdu. Ze względów logistycznych (a przede wszystkim 
bezpieczeństwa) prosimy o PUNKTUALNE przybycie na miejsce zbiórki. Jeśli masz bagaż 
(patrz punkt 5), zrób to 10 minut wcześniej niż godzina wyznaczona na bilecie.  

5. Jeśli będziesz mieć ze sobą walizkę (lub większy bagaż), musisz ją zostawić w przechowalni 
bagażu (80 metrów od wejścia do kopalni). Przechowalnia jest bezpłatna.  

6. Osoby, dla których sobota jest pierwszym (i jedynym) dniem udziału w #13FORUM, będą 
zjeżdżać do kopalni pierwszym zjazdem – o godz. 7.45.  

7. Ważne! Jeśli w trzecim dniu zostaniesz do końca konferencji (do 15.30), to może się zdarzyć 
tak, że z kopalni wyjedziesz nawet około 16.30 (wyjazdy z kopalni odbywają się w grupach 
około 35-osobowych co 5 minut). Weź pod uwagę ten fakt, jeśli planujesz powrót do domu 
publicznymi środkami komunikacji!  

8. Wyjazdy na powierzchnię z kopalni, podczas trwania konferencji, będą możliwe cały czas (ale 
nie będzie można już wrócić). Sam proces opuszczania kopalni może zająć kilkanaście minut 
(kwestia logistyki i bezpieczeństwa). Będziemy o tym informować na bieżąco podczas trwania 
konferencji. 
 

9. Jeśli Ktoś z Państwa będzie chciał zwiedzić Kopalnię po zakończeniu trzeciego dnia FORUM – 
musi wyjechać na powierzchnię, indywidualnie wykupić bilet i dołączyć do tworzących się 
grup do zwiedzania indywidualnego.  
 

10. Jeśli będziesz podróżować samochodem – parkingi wokół kopalni są płatne. Parkingi 
miejskie są bezpłatne, ale mogą być one oddalone od kopalni o kilka minut drogi 
spacerkiem. Możesz zostawić auto np. przy CER Solne Miasto (około 10-12 minut spaceru 
do kopalni). 

11. W komorze „Warszawa” (jak i w całej kopalni) obowiązuje całkowity zakaz palenia 
papierosów. 

12. W trzecim dniu #13FORUM, w kopalni, nie będzie stanowisk wystawienniczych. Jeśli chcesz 
zrobić zakupy – zrób je koniecznie w czwartek i piątek :) 
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13. W komorze „Warszawa” temperatura powietrza wynosi około 16 stopni. Ze względu na 
specyficzny mikroklimat i niską wilgotność powietrza odczuwalność temperatury jest jednak 
inna (jest po prostu ciepło). Ale każdy z nas inaczej odczuwa temperaturę – jeśli jesteś 
„zmarzluchem” – zadbaj o siebie :) 

14. Trzeciego dnia #13FORUM do Twojej dyspozycji jest GORĄCY TELEFON (jak nie możesz trafić, 
jak poczujesz się zagubiona i bezradna, jak będziesz potrzebować jakiejkolwiek pomocy). Do 
Twoich usług jest Pani Agnieszka Korba: tel. 513 675 898 

Pamiętaj! 

WAŻNE ze względu na zaplanowanie odpowiedniego czasu podróży do miejsca #13FORUM jak i 
powrotu do domu :) – zwłaszcza trzeciego dnia 

Pierwsza informacja – szczególnie ważna dla osób, które dojeżdżać będą na miejsce konferencji 
pociągiem 
W związku z remontem prowadzonym przez PKP pociągi z Dworca Głównego PKP do Wieliczki kursują 
rano TYLKO o godz. 5.04, 6.06, 7.01, 8.06 (czas jazdy około 22 minut). Potem funkcjonuje 
autobusowa komunikacja zastępcza (linia 304), która znacznie wydłuża czas dojazdu.  
Podobnie w godzinach popołudniowych – z Wieliczki do Dworca Głównego kursują pociągi od 15.39 
(potem 16.46, 17.45, 18.49, 19.39 i dalej). Czas jazdy od 22 do 27 minut. 

Druga ważna informacja 
W sobotę rano zjazdy uczestników FORUM do kopalni odbywać się będą od 7.45 do godz. 8.45 
(zatem pociąg o godz. 8.06 z Dworca Głównego w Krakowie to ostatnia szansa na punktualne wejście 
na konferencję). Jeszcze bardziej istotne będzie to w kontekście zakończenia konferencji tego dnia 
(planowane o godz. 15.30). Wyjazdy z kopalni naszych gości (około 350 osób) trwać będą nawet do 
45 minut! Zatem może się tak zdarzyć, że ostania grupa osób wyjedzie na powierzchnię nawet około 
godz. 16.30. Prosimy wziąć to pod uwagę, planując powrót do domu :) 

 

 

 


