
 

 
13 FORUM Wychowania Przedszkolnego 

odbędzie się 
w dniach 19-21 kwietnia 2018 roku  

w Wieliczce koło Krakowa 
 
 

19-20 kwietnia (czwartek i piątek) 21 kwietnia (sobota) 

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne 
SOLNE MIASTO 

ul. Tadeusza Kościuszki 15 
32-020 Wieliczka koło Krakowa 

 
 

 

Kopalnia Soli w Wieliczce 
Szyb „Daniłowicz” 

Komora „Warszawa” 
ul. Jana Mikołaja Daniłowicza 10 
32-020 Wieliczka koło Krakowa 

(miejsce zbiórki: wejście dla grup) 

 

 

 
Zobacz na mapie  

https://www.google.pl/maps/dir/Solne+Miasto+Centrum+Edukacyjno+Rekreacyjne,+Ko%C5%9Bciuszki,+Wieliczka/Kopalnia+Soli+%E2%80%9EWieliczka%E2%80%9D,+Dani%C5%82owicza,+Wieliczka/@49.984479,20.0455918,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x471643da65277467:0xa20c2c16b0620853!2m2!1d20.0470119!2d49.9857015!1m5!1m1!1s0x471643d805818e4b:0x972549aefd93b415!2m2!1d20.0537964!2d49.9834763


 
 
•    Pociąg PKP 
 
W związku z remontem prowadzonym przez PKP, pociągi z Dworca Głównego PKP (nazwa stacji: 
Kraków Główny) do Wieliczki kursują rano TYLKO o godz. 5.04, 6.06, 7.01, 8.06 (czas jazdy ok. 22 
minuty). 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 do 27 minut. 
Sprawdź rozkład PKP: www.rozklad-pkp.pl  
Sprawdź rozkład autobusu 304: www.mpk.krakow.pl  
 

19-20 kwietnia (czwartek i piątek) 21 kwietnia (sobota) 

Stacja, na której trzeba wysiąść: Wieliczka Park Stacja, na której trzeba wysiąść: Wieliczka 
Rynek – Kopalnia  

 
Zobacz filmową instrukcję, jak dotrzeć na miejsce FORUM ze stacji: tutaj 
 
 
 
•    Linia autobusowa MPK Kraków 
 

19-20 kwietnia (czwartek i piątek) 21 kwietnia (sobota) 

Z przystanku „Centrum JP II”: 
Autobus: 224 
dojazd do przystanku „Wieliczka Solne Miasto” 
 
Z przystanku „Dworzec Główny Zachód”: 
Autobus: 304  
dojazd do przystanku „Wieliczka Park” 
 
Solne Miasto znajduje się w II strefie, dlatego 
należy zakupić bilet na: „Strefę I+II 
Aglomeracja”. 

Z przystanku „Centrum JP II”: 
Autobus: 224 
dojazd do przystanku „Wieliczka Kopalnia Soli” 
 
Z przystanku „Dworzec Główny Zachód”: 
Autobus: 304  
dojazd do przystanku „Wieliczka Kopalnia Soli” 
 
Kopalnia Soli znajduje się w II strefie, dlatego 
należy zakupić bilet na: „Strefę I+II 
Aglomeracja”. 

 
Rozkłady jazdy: www.mpk.krakow.pl  
Wyszukiwarka połączeń autobusowych: www.jakdojade.pl  
 
 

 Taxi w Krakowie:                                       Taxi w Wieliczce: 
 
Taxi Lajkonik: 196-28                                   Tele Taxi Wieliczka: 12-278-65-55    
Taxi Barbakan: 196-61                                  Taxi Wieliczka: 509 66 11 89 
                                                  
Tanie sieci przewozowe: 
 
iCar, Tel.: 12 653 55 55 lub 12 888 0000 
Taxi Mega, Tel.: 124 000 000 lub (12) 196 25 
 

Dojazd do miejsca 13. FORUM

http://www.rozklad-pkp.pl/
http://rozklady.mpk.krakow.pl/?lang=PL&rozklad=20180410&linia=304__1__1
https://www.facebook.com/events/259073237963905/permalink/285025712035324/
http://www.mpk.krakow.pl/
http://www.jakdojade.pl/


 Parking 
 

19-20 kwietnia (czwartek i piątek) 21 kwietnia (sobota) 

Lokalizacja Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego 
SOLNE MIASTO posiada bezpłatny parking do 
dyspozycji uczestników 13. FORUM. Ilość miejsc 
jest ograniczona! 
Prosimy o bezpieczne i zgodne z przepisami 
parkowanie aut. 

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). 

 
 
 

 
 

19-20 kwietnia (czwartek i piątek) 21 kwietnia (sobota) 

Czwartek: 9:30-18:00 
Piątek: 9:00-18:00 

Od 7.45 do 8.45 – zjazdy do Kopalni do komory 
„Warszawa” 

Czas trwania konferencji: 9:00-15:30 
Do 16:30 – wyjazdy z Kopalni na powierzchnię 

 

 
 

 
 
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. Zabierz go ze sobą w trzecim dniu, aby zjechać do kopalni na wykłady. 
Ze względów logistycznych (a przede wszystkim bezpieczeństwa) prosimy o 
PUNKTUALNE przybycie na miejsce zbiórki.  

Osoby, dla których sobota jest pierwszy dniem pobytu na Forum, będą 
zjeżdżać pierwszym zjazdem o godz. 7.45. 

 
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. 

Przed wejściem do Kopalni będzie również bliżejprzedszkolne stanowisko, gdzie odpowiemy na 
wszystkie Twoje pytania. Szukaj również osób w koszulkach z logo BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, które 
będą „krążyć” wokół terenu Kopalni – chętnie Ci pomogą.  

  

Godziny trwania konferencji 

Bilet z godziną zjazdu do kopalni 



 
 
Stanowisko to jest czynne we wszystkie dni 13. FORUM od godz. 8:00 do końca dnia. 
 

19-20 kwietnia (czwartek i piątek) 21 kwietnia (sobota) 

Zgłoś się do rejestracji każdego dnia Twojego 
pobytu podczas 13. FORUM (jest to ważne m.in. 
dlatego, by odnotować Twoją obecność w celu 
wydania zaświadczenia o udziale w formie 
doskonalenia zawodowego).  
W Solnym Mieście rejestracja znajduje się tuż 
przy wejściu. Zapraszamy do stanowiska 
rejestracyjnego tuż po Twoim przybyciu na 
miejsce FORUM. 

Trzeciego dnia, w Kopalni Soli, stanowisko 
rejestracyjne będzie znajdowało się przed 
wejściem do sali, w której będą odbywały się 
wykłady (przed komorą „Warszawa”).  
W sobotę przyjdź pod szyb „Daniłowicz” troszkę 
przed godziną, którą będziesz mieć wskazaną na 
bilecie zjazdu do Kopalni (tak jak 
wspomnieliśmy, bilet otrzymasz na stanowisku 
rejestracyjnym w piątek; jeśli sobota to 
pierwszy dzień Twojego uczestnictwa – staw się 
przed Kopalnią o godz. 7:45).  
Po zjeździe do Kopalni spotkasz miłego Pana 
górnika lub bliżejprzedszkolną Panią, którzy 
wskażą Ci kierunek do sali konferencyjnej :) 
Dopiero przed salą konferencyjną zobaczysz 
stanowisko rejestracyjne. 

 
Podczas REJESTARCJI Uczestnik otrzyma: 
 
•    materiały zawierające program konferencji, 
•    podczas rejestracji PIERWSZEGO DNIA na STANOWISKU REJESTRACYJNYM będzie możliwość 
odbioru torby z prezentami, zawierającej produkty promocyjne nasze oraz wystawców,  
•    torby dla osób, które biorą udział TYLKO W WYBRANYCH dniach 13. FORUM, będą wydawane w 
PIERWSZYM DNIU ICH POBYTU na konferencji na STANOWISKU REJESTRACYJNYM. 
Przewidzieliśmy tylko jedną torbę na jednego uczestnika – uprzejmie prosimy o pilnowanie 
swojego prezentu. :) 
 
Lunch: 
 

19-20 kwietnia (czwartek i piątek) 21 kwietnia (sobota) 

Dania obiadowe w PIERWSZYM I DRUGIM dniu 
Forum dostępne na stanowiskach 
cateringowych podczas przerwy lunchowej 
będą wydawane tylko na podstawie kuponów 
cateringowych. Kupony będą do odebrania w 
pierwszym i drugim dniu przed rozpoczęciem 
wykładów na STANOWISKU REJESTRACYJNYM. 
Prosimy o zabezpieczenie wydanego kuponu 
przed zgubieniem. W celu uniknięcia pomyłki na 
każdy z tych dwóch dni FORUM 
przygotowaliśmy kupony w innym kolorze. 

W trzecim dniu FORUM, w Kopalni Soli kupony 
NIE będą wydawane. Lunch dostarczy Ci miły 
kelner. :) Stanowiska z kawą i herbatą będą 
dostępne przed wejściem do sali wykładowej. 
 

 
 
  

Rejestracja uczestników 13. FORUM



Zaświadczenia: 

Zaświadczenia o udziale w formie doskonalenia zawodowego dla osób, które biorą udział we 
wszystkich trzech dniach oraz tylko w drugim i trzecim dniu FORUM, będą wydawane w sobotę 21 
kwietnia, począwszy od pierwszej przerwy, aż do końca dnia na STANOWISKU REJESTRACYJNYM. 

Zaświadczenia dla osób, które biorą udział TYLKO W WYBRANYCH DNIACH 13. FORUM, będą 
wydawane w OSTATNIM DNIU ICH POBYTU na konferencji. Aby otrzymać zaświadczenie o udziale 
konieczne jest podpisanie listy obecności na stanowisku rejestracyjnym w każdym zgłoszonym dniu 
pobytu na 13. FORUM. 

(Zaświadczenia dla osób, które będą brały udział tylko w pierwszym dniu FORUM, będą wydawane 
19 kwietnia. Zaświadczenia dla osób, które będą brały udział tylko w drugim dniu lub tylko w 
pierwszym i drugim dniu FORUM, będą wydawane 20 kwietnia.) 

Delegacje:  

Delegacje będą pieczętowane podczas przerw na STANOWISKU REJESTRACYJNYM we wszystkie dni 
13. FORUM.

Jednocześnie przypominamy, że koszty dojazdu na 13. FORUM, noclegów i wyżywienia (poza kawą, 
herbatą i lunchem podczas konferencji) Uczestnicy 13. FORUM pokrywają we własnym zakresie. 

Program 13. FORUM: pobierz PDF 

Prosimy wydrukować i zabrać ze sobą treść maila organizacyjnego. 

DO ZOBACZENIA NA 13. FORUM! : ) 

Masz pytania organizacyjne? 
Monika Mendala, tel. 12 631 04 10, w. 103 lub 
m.mendala@blizejprzedszkola.pl

TELEFON CZYNNY W TRAKCIE 13. FORUM:  

Czwartek i piątek: Monika Mendala, tel. 665 882 488 

Sobota: Agnieszka Korba, tel. 513 675 898 

mailto:m.mendala@blizejprzedszkola.pl
http://download.blizejprzedszkola.pl/Program13FORUM.pdf


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

 

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

 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!  

 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. 

 

 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.  
 

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

 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 :) 

 
 

 

KONKURSY – NAGRODY – NIESPODZIANKI 
Jak to w bliżejprzedszkolnoforumowym zwyczaju bywa, przygotowaliśmy dla Uczestników mnóstwo 
nagród! Do wygrania są zestawy z książkami i pomocami, a także kilka SUPERNAGRÓD, m.in. książki 
dla całej grupy przedszkolnej, zestaw pomocy edukacyjnych Wydawnictwa Epideixis, zapas artykułów 
plastycznych... i trochę miłych niespodzianek :) Jak je można zdobyć? Codziennie będą organizowane 
konkursy i zabawy! Słuchaj uważnie Roberta Halika :) Dowiedz się więcej o konkursach (w zakładce 
Dla Uczestników) 
 
EKSPERCI I AUTORZY 
Podczas 13. FORUM na Wasze pytania rzetelnie i fachowo, a co najważniejsze bezpłatnie, 
odpowiedzą nasi Eksperci. FORUM to także okazja do spotkań z Autorami naszych publikacji i 
uzyskania dedykacji. Sprawdź, kogo i kiedy zaprosiliśmy (w zakładce Dla Uczestników) 

ZABAWA Z MONIKĄ KLUZĄ 
Zapraszamy do kolorowej zabawy z Moniką Kluzą! Będą nagrody za najpiękniejsze i najciekawsze 
przebrania! :) 
W czwartek, pierwszego dnia, królować będą stroje ludowe, regionalne, postaci z legend (księżniczki, 
królowe, królowie itp.) 
W piątek, drugiego dnia, stroimy się na… poważnie! „Obowiązywać” będą stroje wieczorowe, ale w 
kolorystyce… biało-czerwonej :) 

FORUM to też mnóstwo atrakcji – przeczytaj poniżej :)

https://blizejprzedszkola.pl/szkolenia/forum/13-forum
https://blizejprzedszkola.pl/szkolenia/forum/13-forum


A do kopalni zjeżdżamy kibicować – kibicujemy na sportowo w forumowej „strefie kibica” :) 
Spośród Uczestników, którzy się przebiorą, wybierać będziemy każdego dnia najciekawsze i 
najbardziej „wymyślne” stroje – przygotowaliśmy nagrody! :)  
 
WYDAWNICTWO BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 
Serdecznie zapraszamy na stoisko Wydawnictwa BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Specjalnie dla Was 
obniżyliśmy ceny publikacji. Przygotowaliśmy także GRATISY-NIESPODZIANKI, które będą dołączane 
do zakupów (pula gratisów jest ograniczona). UWAGA! Stoisko wydawnictwa będzie dostępne 
wyłącznie w czwartek i piątek w Solnym Mieście. W Kopalni Soli w Wieliczce sprzedaży książek już nie 
będzie!  
 
TARGI EDUKACYJNE 
Jak co roku, FORUM towarzyszyć będą targi edukacyjne, na których zaprezentują się wydawnictwa, 
producenci i dystrybutorzy pomocy edukacyjnych i dydaktycznych, mebli przedszkolnych itp. Oprócz 
swoich stoisk, przygotowali oni dla Was również niespodzianki i nagrody. Na zakupy zapraszamy 
tylko w czwartek i piątek – w sobotę w Kopalni Soli wystawców już nie będzie! 
Sprawdź, jakie firmy będą na FORUM (w zakładce Dla Uczestników) 
 
 

https://blizejprzedszkola.pl/szkolenia/forum/13-forum

