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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji  

XXVIII Szkoła Dydaktyki Matematyki 

Konferencja odbędzie się w dniach 13 – 16 września 2017 w Krakowie. Organizatorem wydarzenia 

jest Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Motto: 

Jeśli nie wiem, że wiem, to myślę, że nie wiem 

Pragniemy zachęcić Państwa do rozważenia tych słów R.D. Lainga w kontekście zagadnień związanych 

z edukacją matematyczną.  

Część naukowa konferencji obejmować będzie: 

 Wykłady (30 i 60 minutowe), 

 Referaty (15-20 minut) 

 Dyskusje plenarne 

 Warsztaty w szkołach (z udziałem nauczycieli i uczniów) 

 

Rejestracja 

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 

dostępny pod adresem: 

http://sdm.up.krakow.pl/register.php. 

Rejestracja jest otwarta do 31 lipca 2017. 

Osoby, które chcą wystąpić z referatem, prosimy o wypełnienie formularza oraz przesłanie streszczenia 

wystąpienia: w pliku .tex i .pdf  lub .doc. 

Pliki zawierające streszczenia prosimy nazywać: nazwisko-abstr.tex  / nazwisko-abstr.pdf  / nazwisko-

abstr.doc 

Streszczenia należy przesłać na adres: sdm@up.krakow.pl w terminie do 31 lipca 2017 r . W temacie 

wiadomości proszę wpisać STRESZCZENIE REFERATU. 

http://sdm.up.krakow.pl/register.php
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Nocleg 

Dla uczestników XXVIII SDM zarezerwowaliśmy noclegi w Hotelu Krakowiak, ul. Armii Krajowej 9-

9a, 30-150 Kraków (strona hotelu: http://www.ach.up.krakow.pl/krakowiak,pl). 

Opłata za nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem wynosi 110 zł za dobę, opłata za miejsce 

w pokoju dwuosobowym to 60zł za dobę (te ceny obowiązują tylko przy rezerwacji za pośrednictwem 

Organizatorów).  

Chęć skorzystania z oferty noclegowej Hotelu Krakowiak prosimy zgłaszać za pośrednictwem 

formularza rejestracyjnego. 

Opłata za udział w konferencji 

Poniżej przedstawiamy możliwe warianty opłaty konferencyjnej: 

1. Opłata za udział w konferencji (w tym: udział w części naukowej, materiały konferencyjne, 

2 przerwy obiadowe 14 i 15 września, przerwy kawowe), bez udziału w Kolacji Konferencyjnej 

dn. 15.09, bez noclegu: 220 zł 

2. Opłata za udział w konferencji (jak wyżej) oraz Kolacji Konferencyjnej dn. 15.09, bez noclegu: 

320 zł 

Osoby, które chcą skorzystać z oferty noclegowej Organizatorów prosimy o doliczenie do kosztu 

wybranego wariantu opłaty konferencyjnej również kosztu noclegu.  

Wpłat za udział w konferencji należy dokonać na konto: 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie 

71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 

tytuł przelewu: DK-183 SDM, Imię Nazwisko uczestnika 

 

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować  na adres: sdm@up.krakow.pl  

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji. 

W imieniu Organizatorów, 

Tomasz Szemberg 

http://www.ach.up.krakow.pl/krakowiak,pl
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