
Miejsce konferencji i innych wydarzeń  
Sympozjum NTAV2022 odbędzie się na terenie Politechniki Wrocławskiej. 

 

Miejsce konferencji NTAV2022 

Politechnika Wrocławska, budynek C-18 Strefa Kultury Studenckiej, ul. Hoene-Wrońskiego 10, 

Wrocław. Sala konferencyjna nr 114 na I piętrze (wejście od strony budynku C-7, wejście - patrz 

niebieska strzałka na poniższej mapie).  

Parkowanie jest możliwe wyłącznie na parkingach publicznych, w większości płatnych, np. przy 

ul. Hoene-Wrońskiego, ul. Norwida, Wybrzeże Wyspiańskiego. 

Miejsce warsztatów 

Komora akustyczna w budynku Technopolis C-16 (wejście - patrz żółta strzałka na mapie). 

Miejsce wystawy 

Wejście główne budynku C-18 Strefa Kultury Studenckiej, firmy Dolby oraz SoftServe. 

Miejsce pokazów demonstracyjnych 

Budynek Technopolis C-16, sala A0.1 (Dolby Atmos), sala A0.2 (Dolby pHRTF). 

Bankiet, Przyjaciele i Znajomi 

Restauracja „Przyjaciele i Znajomi”, ul Grunwaldzka 98, Wrocław. Restauracja posiada bezpłatny 

parking dla gości. Dojście z kampusu Politechniki zajmuje 15 min. na piechotę. 

Komunikacja miejska 

Bilet normalny jednorazowy na transport publiczny we Wrocławiu kosztuję 4,6 zł. Istnieje możliwość 

zakupu 2 dniowego (26,0 zł) lub trzydniowego biletu (32,0 zł) na wszystkie linie w obrębie Wrocławia. 

Bilety ulgowe kosztują 50% ceny biletu normalnego. Bilety można nabyć w biletomatach znajdujących 

się na przystankach (np. na Rondzie Reagana) lub bezpośrednio w każdym tramwaju/autobusie 

(płatność tylko kartą zbliżeniową lub BLIKiem zbliżeniowym). Polecamy aplikację „JakDojade” lub inne 

usługi wyznaczania tras dojazdu. 



Miejsce wycieczek technicznych 

DOLBY POLAND Sp. z o.o. 

Adres: ul. Legnicka 48G, Business Garden, 

Wrocław. 

Dojazd z kampusu Politechniki tramwajem 

nr 10 lub 33 (przystanek Rondo Reagana, 

bliżej bud. C-16 lub przystanek Most 

Grunwaldzki, bliżej bud. C-18). Dojście do 

budynku przez Dworzec Mikołajów, 

ewentualnie od ul. Legnickiej za 

wiaduktem (nie zalecany, dłuższa droga). 

Obok budynku znajduję się płatny parking 

(płatność wyłącznie monetami). 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Forum Muzyki NFM 

Adres: pl. Wolności 1, Wrocław. 

Dojazd z kampusu Politechniki tramwajem 

nr 4 (przystanek Rondo Reagana, bliżej 

bud. C-16 lub przystanek Most 

Grunwaldzki, bliżej bud. C-18). Wejście do 

budynku od ul. Krupniczej. 

Budynek posiada płatny parking 

podziemny. 

 

 

 

 


