13-14 listopada 2018
INFORMACJE LOGISTYCZNE

MIEJSCE KONFERENCJI: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa. Sprawdź na MAPIE
DOJAZD:
Hotel Marriott znajduje się w ścisłym centrum Warszawy,
w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego i kolei
podmiejskich.
Dojazd z lotniska Chopina autobusem linii 175 lub
pociągiem SKM linia S2 do stacji Warszawa Śródmieście.
W znalezieniu dogodnego transportu miejskiego pomoże
Państwu aplikacja JAK DOJADĘ

PARKINGI:
Parking w CH Złote Tarasy (wjazd od ul. E. Plater):
5 zł./h pierwsze 8 godzin / 35zł/doba
Parking hotelowy naziemny (od strony ul. Nowogrodzkiej):
9 zł./pierwsze 3 godziny; 4 zł./każda kolejna godzina
/ 111 zł. doba
Parking hotelowy podziemny (wjazd od ul. E. Plater):
12 zł./h (8:00-16:00); 8 zł./h (16:00-8:00).
Możesz także kliknąć w LINK, aby sprawdzić inne opcje
parkowania.
NOCLEGI:
Proponujemy indywidualną rezerwację w jednym z wybranych przez
nas hoteli*. Przy rezerwacji należy podać hasło „ATSummit2018”:
•

Hotel Marriott***** (Al. Jerozolimskie 65/79)
10% zniżki od ceny dnia.
• Hotel Novotel**** (ul. Marszałkowska 94/98)
Pokój 1-osobowy – 437 zł.
Pokój 2-osobowy – 493 zł.
• Hotel Golden Tulip Warsaw Center**** (ul. Towarowa 2)
Pokój 1-osobowy – 310 zł.
Pokój 2-osobowy – 326 zł.
• Hotel Campanile Varsovie*** (ul. Towarowa 2)
Pokój 1-osobowy – 264 zł.
Pokój 2-osobowy – 369 zł.
*) orientacyjne ceny podane przez hotele. Ceny mogą ulec zmianie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

www.atsummit.pl

JAK TRAFIĆ:

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Konferencja Advanced Threat Summit odbędzie się w
hotelowym centrum konferencyjnym (sala Ballroom), na
pierwszym piętrze (wjazd schodami ruchomymi z foyer po
lewej stronie).

•
•
•

•

•

WARSZTATY 14 listopada:
To czas na zajęcia praktyczne – od mocno technologicznych
do obszarów zdecydowanie bardziej „miękkich”. Uczestnicy
sami wybierają, który z proponowanych 4 warsztatów jest
dla nich najbardziej interesujący.
Zapraszamy!

•

Agenda konferencji znajduje się na stronie:
https://atsummit.pl/agenda/. Część wykładów
odbędzie się w języku angielskim.
Rejestracja uczestników - 13 listopada w godzinach
8:30 - 9:30.
Podczas rejestracji każdy uczestnik jest zobowiązany
do odebrania imiennego identyfikatora i materiałów
konferencyjnych w RECEPCJI KONFERENCJI w foyer
na 1 piętrze.
Identyfikator jest przepustką do udziału w
konferencji. Każdy uczestnik jest zobowiązany
okazywać go w czasie trwania dwóch dni
konferencji.
Udział w konferencji umożliwia pozyskanie 13
punktów CPE. Certyfikaty będą wysyłane w wersji
elektronicznej po konferencji.
Wyżywienie: organizatorzy zapewniają wszystkim
gorące i zimne napoje, przekąski oraz obiad przez
cały czas trwania konferencji.

IMPREZA WIECZORNA:
13 listopada o 19.00 – 22.00 zapraszamy uczestników
konferencji do klubu BARdzo bardzo przy ul. Nowogrodzkiej
16.
Podczas spotkania odbędzie się pokaz street survivalu w
wykonaniu świetnego System Combat 56. Wrażenia
gwarantowane!
Uczestnictwo należy potwierdzić odpowiadając na
zaproszenie mailowe, które otrzymacie Państwo niebawem.
ROUNDTABLES:
Równoległe dyskusje roundtables umożliwiają
bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach
konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę
uczestników. Dają także możliwość spotkania i rozmowy
z prowadzącym dane roundtable, osobą o dużej wiedzy
i doświadczeniu.
Odbędą się 3 rundy dyskusji – każda po 40 minut. Każdy
z uczestników będzie mógł przed konferencją wskazać
interesujące go roundtable wypełniając ankietę.

