
Informacje praktyczne:  

 

Recepcja   

 

• Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 13:00 i 14:00 -16:30.  

• Rezerwacje pokoi gościnnych: rezerwacja.paris@paris.pan.pl. 

• Telefon: +33 1 56 90 18 35. 

• Telefon interwencyjny czynny 24 godziny na dobę: +33 6 07 96 93 14 (prosimy o 

korzystanie z tego numeru jedynie w sprawach wymagających natychmiastowego 

kontaktu, ewentualne wysłanie wiadomości tekstowej w godzinach wieczornych, 

nocnych, porannych lub w weekend). 

• W przypadku przyjazdu po godzinach pracy recepcji, otrzymają Państwo instrukcję 

wejścia do budynku z kodem do domofonu i sejfu, w którym znajdą Państwo klucze do 

pokoju.  

 

Kuchnia i jadalnia  

 

• Znajdują się na poziomie -1 w budynku głównym i otwarte są w godzinach 7:00 – 22:00.  

• W kuchni znajdują się lodówki i szafki dla Gości oznaczone numerem pokoju.  

• Produkty spożywcze należy przechowywać w szafkach i lodówkach w kuchni i jadalni, 

gdzie również należy przygotowywać wszystkie posiłki.  

• W dniu wyjazdu, prosimy o zabranie wszystkich swoich produktów z lodówki i szafki.  

• Kuchnia jest wyposażona we wszelkie sprzęty i naczynia, z których można korzystać na 

miejscu.  

• Bardzo prosimy wszystkich Gości, bez względu na stopień naukowy, o sprzątanie po 

sobie: zmycie naczyń, wytarcie i odstawienie na miejsce, wytarcie stołu, odstawienie 

krzeseł i wyrzucenie śmieci.  
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Cisza nocna 22:00 – 7:00  

 

• Prosimy o zachowanie ciszy po godzinie 22:00, szczególnie przebywając na patio lub w 

kuchni – odgłosy z tych miejsc słyszalne są we wszystkich pokojach.  

• Goście proszeni są o uszanowanie atmosfery pracy naukowej i twórczej.  

 

Sprzątanie pokoi długoterminowych 

 

• Pokoje gościnne na pobyty długoterminowe Goście sprzątają samodzielnie.  

• Pościel i ręczniki są wymieniane bezpłatnie po tygodniu pobytu. 

• Dodatkowa wymiana pościeli i ręczników to koszt 7 €.  

• W razie potrzeby sprzątnięcia pokoju lub wymiany pościeli prosimy o kontakt z 

recepcją. 

• Śmieci należy wyrzucać samodzielnie według potrzeb, kosze na odpady znajdują się 

przy kuchni, na poziomie -1, segregacja śmieci na frakcje: odpady zmieszane - plastik i 

papier – szkło jest obowiązkowa.  

 

Pralnia i suszarnia  

 

• Na poziomie -1, obok kuchni znajduje się pomieszczenie z dostępnymi bezpłatnie, 

pralkami, suszarkami oraz żelazkiem i deską do prasowania.  

• Prosimy o korzystanie z żelazka i deski do prasowania na miejscu.   

 

Drukarka dla Gości 

 

• Na trzecim piętrze w korytarzu budynku głównego oraz na poziomie -1 budynku w 

oficynie, znajdują się komputery z drukarkami i dostępem do internetu, gdzie można 

wydrukować karty pokładowe lub inne materiały.  

• Hasła nadrukowane są na monitorze lub skrzyni komputera. o Jeśli hasło zostanie 

odrzucone, warto upewnić się, czy klawiatura jest ustawiona na język polski (w 

prawym dolnym rogu ekranu).  



 

Wydarzenia naukowe 

 

• Kalendarz wydarzeń znajduje się na stronie paris.pan.pl.  

 

Zakaz palenia  

 

• Na terenie Stacji, we wszystkich budynkach, pomieszczeniach oraz na patio, 

obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów 

elektronicznych. 

https://paris.pan.pl/

