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Hasznos információk (szállás, parkolás, járványügyi intézkedések)
Kedves Kollégák!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően és hagyományos
(nem online) formában kerül megrendezésre augusztus 27-29-e között a HIK szokásos éves
konferenciája. A rendezvény valamennyi eseményének a helyszíne a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara. A plenáris és a szekcióülések mellett a Benda díj átadására, a
közgyűlésre és az azt követő fogadásra is itt kerül sor s a konferencia étkezéseinek (csütörtök –
vacsora, péntek és szombat – ebéd) is ez az épület lesz a helyszíne. Augusztus 27-én, csütörtökön
11.30 órától a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (7624 Pécs, Ifjúság útja 6., B
épület előtér) megnyitjuk a HIK 2020 – Határ- Határhelyzet - Határátlépés konferencia regisztrációját.
A szállásokat a következő időpontoktól lehet elfoglalni: Mindkét szálláshely esetében augusztus 27.,
csütörtök 14.00 óra
Parkolás, közlekedés: A Hotel Laterum (7633 Pécs, Hajnóczy József u. 37-39.) és a Kálvária Panzió
(7625 Pécs Kálvária u 6.) vendégei is a szálláshelyen ingyen pakolhatnak. Limitált számban szintén
lehet a PTE BTK épületének az udvarán is parkolni (max. 4-5 autó). Miután egyik szálláshely sincs
messze a BTK-tól, kérjük, lehetőség szerint mindenki gyalog érkezzen a helyszínre.
Járványügyi intézkedések: Tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre, mindenkit arra kérünk, hogy
fokozottan ügyeljen a saját maga és mások egészségének megóvására. A közös eseményeken
(megnyitó, plenáris előadások, közgyűlés) viseljenek maszkot és lehetőség szerint tartsák be a 1,5
méteres távolságot. A szekcióelőadások helyszínén kézfertőtlenítőt és (limitált számban) maszkot
biztosítunk, kérjük, hogy az előadások hallgatása alatt viseljenek maszkot. A konferencia helyszínén,
a termek méretüknél fogva lehetővé teszik a biztonsági előírások betartását. Szintén kérjük, hogy
lehetőség szerint csak a szálláshely és a konferencia helyszíne között mozogjanak, ez a járványügyi
megelőzésnek szintén fontos része. Szintén nyomatékosan kérünk mindenkit arra is, hogy
érkezéskor regisztráljon a konferencia titkárságát!
Egyéb információk: A jelen helyzetben arra kérünk mindenkit, segítsenek egymásnak a telekocsis
utazások megszervezésével!
A konferencia ideje alatt a HIK legújabb és régebbi konferencia kötetei kedvezményesen
megvásárolhatóak. A Kronosz Kiadó szintén kedvezményes könyv-vásárt tart a helyszínen augusztus
27-29-e között.
Kérjük, aki még nem fizette be a részvételi díját, esetleg tagdíj-tartozása van, rendezze ezeket a
konferencia titkárságán!
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