INFORMACJE LOGISTYCZNE
MIEJSCE KONFERENCJI: Hotel Airport Okęcie, ul. 17 stycznia 24, Warszawa
DOJAZD:
Airport Hotel Okęcie usytuowany jest w pd.-zach.
części Warszawy, przy zbiegu dróg krajowych: S2, S7, S8,
w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Chopina.
Dojazd z centrum Warszawy:
• autobusy: 175, 188, 504
• Szybka Kolej Miejska: S3
• Koleje Mazowieckie: KM9.
W znalezieniu dogodnego transportu miejskiego pomoże
Państwu aplikacja JAK DOJADĘ
PARKINGI:
Dla uczestników konferencji dostępne będą miejsca parkingowe w cenie 20 zł/doba na parkingu naziemnym, który
znajduje się obok hotelu lub w garażu podziemnym w cenie 35 zł/doba.
Przy wjeździe na obydwa parkingi otrzymują Państwo bilet, który trzeba przed wyjazdem podstemplować w recepcji
hotelowej i opłacić przed wyjazdem.
NOCLEGI:
Proponujemy indywidualną rezerwację w:
1) Hotelu Airport Okęcie
Dla uczestników konferencji InfraSEC, obowiązuje specjalna zniżka na nocleg – 10% od ceny dnia,
Rezerwacji można dokonywać:
e-mail: rezerwacja@airporthotel.pl, telefon: +48 22 456 80 00
Przy rezerwacji należy podać hasło: „InfraSEC2020”
2) jednym z wybranych przez nas hoteli (ceny
wg serwisu Trivago):
• Courtyard by Marriott Warsaw Airport****, (ul. Żwirki I Wigury 1):
Pokój 2-osobowy – 399 zł
• Hampton by Hilton Warsaw Airport*** (ul. 17 stycznia 39F):
Pokój 1-osobowy – 297 zł.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
JAK TRAFIĆ:
Konferencja InfraSEC Forum 2020 odbędzie się w hotelowym
centrum konferencyjnym na parterze, sale Galaxy II i Galaxy
III, znajdujące się na 1 pietrze w części konferencyjnej hotelu.

WARSZTATY:
w Hotelu Airport Okęcie odbędą się dwa równoległe
warsztaty:
Warsztaty 1: 3 - 4 lutego
SCADA & ICS Cyber Security Workshops. Warsztat
prowadzony w jęz. Angielskim.
rejestracja na warsztaty 1 od godziny 8:00
Warsztaty 2: 4 lutego
Pasywna identyfikacja ataków na infrastrukturę
przemysłową w praktyce
rejestracja na warsztaty 2 od godziny 8:30.
Liczba uczestników na każdych warsztatach jest
ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkie osoby, które wezmą udział w warsztatach
otrzymają certyfikat uczestnictwa.

PODSTAWOWE INFORMACJE:
• Agenda konferencji znajduje się na stronie:
https://infrasecforum.pl/agenda-konferencji/.
• Rejestracja uczestników odbędzie się 5 lutego
w godzinach 8:15 - 9:00.
• Podczas rejestracji każdy uczestnik jest zobowiązany
do odebrania imiennego identyfikatora w RECEPCJI
KONFERENCJI w foyer na parterze.
• Identyfikator jest przepustką do udziału
w konferencji. Każdy uczestnik jest zobowiązany
okazywać go w czasie trwania konferencji.
• Materiały dla uczestników będą przekazywane
w recepcji konferencji po rejestracji.
• Wyżywienie: organizatorzy zapewniają Państwu obiad
oraz gorące i zimne napoje i przekąski przez cały czas
trwania konferencji.

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.
W sesji roundtables, dyskusji poddanych zostanie
14 tematów. Każdy z uczestników może przed
konferencją wskazać interesujące go roundtable
wypełniając ankietę.
W miarę wolnych miejsc, będzie także możliwość
zapisu/zmiany podczas konferencji.

www.infrasecforum.pl

