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Szanowni Uczestnicy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego bardzo dziękujemy za nadesłane w odpowiedzi na
Komunikat 1 deklaracje uczestnictwa w tegorocznych Warsztatach Bentologicznych. Państwa
zgłoszenia (zgłosiło się prawie 50 osób) pozwolą nam na dokładne wyliczenie kosztów
uczestnictwa i ustalenie różnych szczegółów organizacyjnych.
Jak już pisaliśmy w Komunikacie nr 1, XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
odbędą się w dniach 9-11 maja 2013 r. w Zakopanym i zostaną zorganizowane przez Zarząd
Sekcji Bentologicznej PTH wraz z pracownikami i studentami Katedry Zoologii Bezkręgowców
i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Ochrony przyrody PAN oraz Tatrzański
Park Narodowy.

Plan ramowy XX Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych
(obrady, sesje posterowe, warsztaty laboratoryjne, ognisko odbywać się będą w Centrum Edukacji Przyrodniczej
Tatrzańskiego Parku Narodowego)

8 maja
18.30-19.30 – rejestracja uczestników (Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego,
ul. Chałubińskiego 42a)
9 maja
8.00 -9.00 – rejestracja uczestników (Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul.
Chałubińskiego 42a)
9.00-9.20 – otwarcie warsztatów
9.20 – 13.30 – wykłady plenarne z przerwą na kawową
13.30 – 15.15 – przerwa obiadowa
15.15 – 16.30 – I sesja posterowa
16.15-16.45 - przerwa kawowa
16.30 – 17.45 – II sesja posterowa
17.45 – 18.45 czas dla sponsorów
18.45- 19.15 – wykład okolicznościowy nt. Historii Warsztatów Bentologicznych
19.15 - …. ognisko
10 maja
9.00 - zbiórka i odbiór suchego prowiantu
9.00 -12.00 – ćwiczenia terenowe (2 grupy – hydrochemia, bezkręgowce wodne)
12.00 - 14.00 – przerwa na obiad
14.00 -17.00 - warsztaty laboratoryjne
16.00-16.15 – przerwa kawowa
17.00 – 18.00 – walne zebranie Sekcji Bentologicznej PTH
19.30 – uroczysta kolacja
11 maja
8.00 – wycieczki – zbiórka i odbiór suchego prowiantu

Wystąpienia konferencyjne, streszczenia i publikacje
Zaplanowaliśmy kilka tematycznych wykładów plenarnych i będą to jedyne wykłady jakie odbędą
się podczas warsztatów. Pozostałe prezentacje uczestników prosimy przygotowac w formie posterów. Sesja
posterowa podzielona będzie na dwie części, tak aby prezentujący swoje prace w jednej części sesji mieli
szanse oglądać prace innych uczestników w drugiej części prezentacji posterów.
Streszczenia posterów ukażą się w tomiku streszczeń, przy czym zaznaczamy, że nie będzie to tom
streszczeń w postaci oficjalnej publikacji a jedynie zbiór nadesłanych streszczeń i materiałów
warsztatowych. Decyzja ta spowodowana jest obecnymi realiami przy ocenie pracowników naukowych,
gdzie tego typu publikacje nie mają znaczenia.
Teksty streszczeń (objętość do 1 strony znormalizowanego maszynopisu, czcionka Times New
Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, bez rysunków, tabel i spisu literatury oraz bez wprowadzania w
tekście wyróżnień innych niż kursywa (gatunki/rodzaje); układ: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko
autora/autorów, pełna nazwa i adres instytucji, adres e-mail, tekst streszczenia) należy przesyłać do 5
kwietnia.

Zgłoszenia
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do nas do 15 marca. Na
podstawie zawartych w nim informacji określimy koszty udziału w konferencji, zależnie od wielkości
wpisowego, liczby noclegów, wybranych posiłków i liczby osób chętnych do wzięcia udziału w wycieczkach.
Wiadomość o skalkulowanym indywidualnie koszcie udziału oraz o koncie, na które należy dokonać wpłaty
otrzymacie Państwo w Komunikacie III.

Wpisowe (wysokość wpisowego zostanie podana w Komunikacie III – opłata zawierać będzie takie
elementy jak materiały zjazdowe, koszty produktów zapewnionych podczas przerw, suchy prowiant na
wycieczki, ognisko oraz transport)

Miejsce obrad, zakwaterowanie, wyżywienie
Warsztaty odbędą się w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul.
Chałubińskiego 42a.
Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych Willa Krzesanica, ul. Broniewskiego 25 (szczegóły dotyczące
kosztów zakwaterowania w Komunikacie III – cena uzależniona od liczby uczestników)
Osoby, które planują zorganizować nocleg we własnym zakresie prosimy o podanie takiej informacji na
formularzu zgłoszeniowym

Wyżywienie: śniadania i kolacje – Willa Krzesanica – ceny uzależnione od liczby chętnych lub we własnym
zakresie
Obiady: we własnym zakresie, w każdym dniu konferencji przewidziane są 2-godzinne przerwy obiadowe;
warsztaty odbywają się w Zakopanym gdzie dostępność miejsc, w których można zjeść posiłek jest bardzo
duża, w odległości 10-15 minut od Centrum Edukacji można zamówić dobry dwudaniowy obiad od 15-16
zł;
Uroczysta kolacja: Karczma Przy Młynie – koszt uroczystej kolacji zostanie określony w Komunikacie III –
mamy nadzieję, że hojność sponsorów pozwoli na ograniczenie kosztów

Formularz i streszczenia proszę wysyłać na adres tonczyk.grzegorz@gmail.com

Komitet Organizacyjny
XX Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych

