
 
 
 
 
 

Szanowni uczestnicy XXVIII Konferencji Naukowej  
Towarzystwa Naukowego Nieruchomości  

organizowanej    
wraz z Katedrą Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Wydziału Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy  
oraz z Katedrą Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości, Wydziału Geoinżynierii, 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 
Ze względu na występujący wciąż w Polsce stan epidemii związany z zapobieganiem  
i przeciwdziałaniem COVID-19 informujemy, że termin naszej konferencji  
z 24-26 maja 2021 roku w Olsztynie został przeniesiony na 13-15 września 2021 roku. 

(termin ten nie zostanie już zmieniony, a w sytuacji kryzysowej konferencja odbędzie się w inny bezpieczny sposób). 

Opłaty za uczestnictwo w Konferencji TNN wniesione w 2020 roku zostaną zaliczone  
na poczet konferencji TNN w 2021 roku (nie ma konieczności powtórnej rejestracji i akceptacji). 

Osoby, które nie dokonały wpłaty, winny zarejestrować się jeszcze raz na konferencję 
http://tnn.org.pl/pl/formularz. 

INFORMACJE I WARUNKI UCZESTNICTWA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ  
NA XXVIII KONFERENCJĘ TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI W 2021 r. 

 Miejsce konferencji: 
Hotel Omega, ul. Sielska 4a, Olsztyn [www.omegahotel.pl] 

Prosimy indywidualnie rezerwować noclegi do dnia 31.07.2021.  
Ceny pokoi 2- os. 280 zł, 1 -os. 230 zł, na hasło: TNN 

 Rejestracja na konferencję: 

- rejestracja on-line (dla nowych uczestników i osób, które nie dokonały jeszcze wpłaty) 
- otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa e-mailem 
- wniesienie opłaty za udział w konferencji 

 Terminy płatności i koszty uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynoszą: 

Wyszczególnienie Termin płatności Członkowie TNN Pozostali uczestnicy 
Pełny udział w konferencji 
bez noclegów 

do 31.05.2021 800 zł 900 zł 

 Oplata konferencyjna (pełny udział) obejmuje: uczestnictwo we wszystkich wykładach, materiały 
konferencyjne, wyżywienie bez śniadań, uczestnictwo w imprezach dodatkowych, druk artykułu  
w REMV (po uzyskaniu pozytywnych recenzji). 

 Rachunek zostanie wystawiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania z banku informacji 
dotyczącej zapłaty za konferencję i wysłany do Państwa na wskazany adres. Rachunek może 
zostać wystawiony najpóźniej 14 dni po zakończeniu konferencji. Rachunek zostanie 
wystawiony przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 
Olsztyn, NIP: 739-25-79-032. 

 Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na konto: 
Towarzystwo Naukowe Nieruchomości 

10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15 
22 1020 3541 0000 5502 0011 1963 

Dopisek: „XXVIII Konferencja TNN” - imię i nazwisko oraz afiliacja 

Ważne terminy Dane kontaktowe 
Wyszczególnienie Termin Bydgoszcz: 

mgr inż. Monika Dołegowska 
tel. +48 52 374-99-35, 

kom. 696 021 631 
e-mail: 
monika.dolegowska@utp.edu.pl 

Olsztyn: 
dr inż. Justyna 

Brzezicka 
tel. +48 89 523-48-10 
e-mail: 
konferencja@tnn.org.pl 

Przesyłanie streszczeń referatów do 28 lutego 2021 
Potwierdzenie przyjęcia tematu 
referatu 

do 10 marca 2021 

Przesłanie pełnych tekstów prac do 
recenzji 

do 31 czerwca 2021 

Kwalifikacja do wygłoszenia w sesji 
plenarnej lub doktoranckiej 

do 31 lipca 2021 

Ostateczny termin wpłaty opłaty 
konferencyjnej 

do 31 maja 2021 

  
Olsztyn 

13-15 września 2021 
r. 

Komunikat 
Nadzwyczajny Nr 2  
 


