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INFORMACJE LOGISTYCZNE
MIEJSCE KONFERENCJI: Hotel Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
DOJAZD:
Hotel Mercure Kasprowy usytuowany jest w południowo-zachodniej części Zakopanego, przy ulicy Szymaszkowej,
odbiegającej od głównej ulicy miasta: Powstańców Śląskich.
Dojazd z Placu PKP taksówką lub autobusem trwa 12 minut. Na przystanek Zakopane Szymaszkowa jeżdżą autobusy
kursujące na trasach Zakopane-Dol.Chochołowska, Zakopane-Dol.Kościeliska, Zakopane-Dzianisz.

PARKINGI:
Na terenie hotelu istnieje możliwość zaparkowania na parkingu:
- niestrzeżonym – koszt 15 zł/doba
- strzeżonym – koszt 50 zł/doba
- w garażu – koszt 60 zł/doba.
NOCLEGI:
Uczestnicy konferencji w ramach udziału w wydarzeniu mają zapewniony nocleg (2 doby: 28/29.08 oraz 29/30.08)
w pokojach jedno i dwuosobowych w zależności od wybranej w formularzu rejestracyjnym opcji. Doba hotelowa
rozpoczyna się o godzinie 16:00 i trwa do godziny 12:00. W wypadku wcześniejszych przyjazdów udostępnienie
zarezerwowanych pokoi hotelowych uzależnione będzie od dostępności wolnych pokoi. Najprawdopodobniej większość
pokoi będzie dostępnych od godziny 15:00, dlatego zachęcamy do sprawdzenia tej możliwości od razu po przyjeździe
do hotelu. W razie potrzeby istnieje możliwość skorzystania z bagażowni znajdującej się w pobliżu recepcji.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE
JAK TRAFIĆ:
Konferencja KSC Forum 2019 odbędzie się w hotelowym
centrum konferencyjnym w sali Tatry.

GRUPY ROBOCZE:
Dyskusje w grupach roboczych to zupełnie nowa
formuła. W toku prac Rady Programowej
wypracowaliśmy listę kluczowych wyzwań przy
wdrażaniu Ustawy o Krajowym Systemie
Cyberbezpieczeństwa. Dla tych wyzwań powołane
zostaną na konferencji grupy robocze, które w toku
dyskusji i wymiany opinii wypracują na konferencji
listę uwag i rekomendacji odnoszących się do danego
zagadnienia.
Prezentacje tematów grup roboczych zaplanowane są

PODSTAWOWE INFORMACJE:
• Agenda konferencji znajduje się na stronie:
https://www.kscforum.pl/agenda/.
• Rejestracja uczestników odbędzie się 28 sierpnia
w godzinach 15:00 - 16:00.
• Podczas rejestracji każdy uczestnik jest zobowiązany
do odebrania imiennego identyfikatora w RECEPCJI
KONFERENCJI, która znajdowała się będzie w pobliżu
recepcji hotelowej, zaraz za wejściem do hotelu.
• Identyfikator jest przepustką do udziału
w konferencji. Każdy uczestnik jest zobowiązany
okazywać go w czasie trwania konferencji (każdego
dnia).
• Materiały dla uczestników będą przekazywane
w recepcji konferencji po rejestracji.
• Wyżywienie: organizatorzy zapewniają śniadania
w ramach noclegu w hotelu, lunch powitalny
pierwszego dnia konferencji oraz obiad drugiego dnia.
Obiad trzeciego dnia konferencji zostanie zapewniony
osobom biorącym udział w warsztatach. Informacje
dotyczące kolacji znajdują się w punkcie „Atrakcje
dodatkowe” na kolejnej stronie.

na pierwszy dzień konferencji. Moderatorzy będą mieli
po 5 minut na zaprezentowanie celów swojej grupy
roboczej. Uczestnicy zaś będą mogli porozmawiać
z moderatorami grup, by podjąć decyzję, w pracach
której grupy chcą uczestniczyć oraz dokonać zapisu.
Dyskusje w grupach roboczych odbędą się drugiego
dnia po obiedzie. Grupy robocze będą miały za zadanie
wypracowanie wytycznych, dobrych praktyk czy
wskazówek postępowania, które zostaną opracowane
i opublikowane po konferencji. Lista wyzwań dostępna
jest w agendzie konferencji pod adresem:
https://www.kscforum.pl/agenda/.

WARSZTATY:
30 sierpnia planowane są dwa równoległe warsztaty:
- „Dobre praktyki wdrażania polityk i procedur
cyberbezpieczeństwa”,
- „Szacowanie ryzyka dla cyberbezpieczeństwa usługi
kluczowej”.
Liczba uczestników na nich jest ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń, których najlepiej dokonać jeszcze
przed konferencją za pomocą ankiety wysłanej
mailowo.
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ATRAKCJE DODATKOWE
WIECZÓR NR 1:
28 sierpnia o godzinie 19:30 zapraszamy na kolację grillową
w szałasie Kasprowy Przycup znajdującym się w pobliżu
Hotelu Mercure Kasprowy, naprzeciwko budynku po prawej
stronie. W szałasie wieczór umili spotkanie z ratownikiem
TOPR. Przekaże on bardzo przydatną i niezbędną wiedzę,
która może w przyszłości przydać się w najmniej
spodziewanym momencie. W programie m.in:
niebezpieczeństwa w górach i przyczyny powstawania
wypadków, pokaz autorskich filmów i zdjęć z akcji
ratunkowych oraz szkoleń, prezentacja sprzętów
ratownictwa jaskiniowego i ścianowego, przedstawienie
technik ratownictwa śmigłowcowego, historie wypadków
oraz quizy tatrzańskie z nagrodami.
WIECZÓR NR 2:
W planach na kolejny dzień uwzględniliśmy kolację
regionalną w Karczmie Holny z towarzyszeniem kapeli
góralskiej. Karczma Holny to wspaniałe, góralskie miejsce
o klimatycznym, drewnianym wnętrzu. Dania
przygotowywane są przez wykwalifikowanych kucharzy,
którzy dzięki swojej pasji i doświadczeniu dbają
o najwyższe zadowolenie Gości. Dodatkowym atutem jest
wyśmienita atmosfera. Restauracja położona jest nieopodal
drogi do Doliny Kościeliskiej oraz Doliny Małej Łąki, przy
ulicy Krzeptowskiego 54 w Zakopanem. Kolacja
zaplanowana jest na godzinę 18:30. Dla uczestników
konferencji zostanie zapewniony dojazd autokarem lub
busem do karczmy - zbiórka przed hotelem na 15 minut
przed kolacją, i z powrotem do hotelu - w dwóch lub trzech
kursach między 22:00 a 23:00. Należy pilnować godzin
podawanych przez organizatora w dniu kolacji bądź
korzystać z innych opcji transportowych (np. taxi)
we własnym zakresie.

3. DZIEŃ KONFERENCJI:
30 sierpnia po warsztatach i obiedzie, o godzinie 14:30
zorganizowana zostanie wycieczka fakultatywna
w góry przez Rusinową Polanę na Wiktorówki (zbiórka
przed hotelem).
Wycieczka obejmuje przejazd autokarem lub busem
widokową trasą przez Głodówkę, przejście do Polany
Rusinowej (słynny widok na Tatry Wysokie i ośrodek
pasterski) i na Wiktorówki, gdzie znajduje się
drewniane Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej.
Powrót Doliną Złotą, a do Zakopanego dostanie się
trasą przez Jaszczurówkę z możliwością zwiedzenia
kaplicy projektu Stanisława Witkiewicza.
Trasa łatwa, czas ok. 4 godziny.
Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej chęci
wzięcia udziału w wycieczce za pomocą ankiety
wysłanej mailowo. (Organizator zapewnia opiekę
przewodnika, bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku
Narodowego oraz przejazd grupy autokarem lub
busem. Uczestnik nie ponosi w tym względzie
dodatkowych kosztów w związku z wycieczką).
Warunkiem realizacji wycieczki jest zebranie minimum
20 chętnych.

KONTAKT DO ORGANIZATORA
Anna Kovalenko, tel. 570 611 811

Agnieszka Budziszewska, tel. 790 707 406

