18. Sympozjum Polskich Karabidologów, Chęciny 4-6 czerwca 2020r.
"Chęcińskie Tajemnice"
Komunikat 2
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału
w 17. Sympozjum Polskich Karabidologów, którego tytuł brzmi nieco frapująco
"Chęcińskie Tajemnice". Pomyślałem aby choć raz zerwać ze sztampowym i
nudnym nadawaniem tytułu sympozjum np. "biegaczowate jako fauna ....;
biegaczowate jako element monitoringu etc."

Dlatego w zaproponowanym tytule zmieści się praktycznie wszystko, a to co
każdy z nas zmieści w nim zależy jedynie od granic wyobraźni ;-)
MIESJSCE:
Sympozjum odbędzie się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej
https://eceg.uw.edu.pl/

i nie będzie to jedyne sympozjum odbywające się w tym czasie. ECE położone
jest na terenie rezerwatu geologicznego „Góra Rzepka”- kamieniołomu z
odsłoniętymi ścianami dewońskim.
Ze względu na różne sympozjalne preferencje oraz możliwości czasowe,
przewidujemy podstawową opłatę wpisową z możliwością rozszerzenia o
pamiątkowe gadgety (plecak).

Przewidywany terminarz spotkania:
3 czerwca - środa wieczorem - przyjazd (zakwaterowanie od 16.00)
4 czerwca - od rana - sesje wykładowe (cały dzień)
5 czerwca - od rana warsztat (2 godziny) plus krótka sesja wykładowa. Około 11
rozpoczniemy kilkugodzinną wycieczkę terenowa
6 czerwca - od rana warsztat (2 godziny) plus krótka sesja wykładowa do
południa, wyjazd (wykwaterowanie do 11.00)
Poprosiliśmy o prowadzenie warsztatów naszych gości z Finlandii, do tej pory
uzyskaliśmy potwierdzenie 1 warsztatu.

Wystąpienia, prezentacje:
Sugerujemy przygotowanie wystąpień 15 minutowych (do tego dochodzi 5-10
minut na dyskusję). Ze względu na udział naszych zagranicznych gości mile
widzianym językiem wystąpień jest angielski względnie fiński albo chorwacki.
Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa chce głosić w języku ojczystym, też takie
wystąpienie będzie mile widziane. Nie przewidujemy tzw. posterów, zamiast
posterów proponujemy tzw. "szybką" prezentację - speeeeeeeeed presentation),
trwającą 7 minut i 48 sekund 
WPISOWE PODSTAWOWE: 150 zł
Wpisowe pokrywa: wypożyczenie sali wykładowej, materiały konferencyjne i
przerwy kawowe.
WYCIECZKA:
Ponieważ w piątek (po warsztatach i krótkiej sesji wykładowej) mamy
przewidzianą wycieczkę objazdową prowadzącą przez zaczarowane miejsca
Kielecczyzny, a którą poprowadzi niezrównany w wiedzy krajoznawczej i
historycznej Cezary Jastrzębski (gorąco polecam - ile razy uczestniczyłem w
prowadzonej przez Cezarego wycieczce, tyle razy żałowałem że się po kilku godzinach kończy)

Osoby planujące uczestnictwo w wycieczce proszone są o zgłoszenie chęci
uczestnictwa, co wiąże się z zamówieniem mikrobusa lub busa.
WPISOWE PLECAK:
Organizując 2 sympozja w Kirach, do materiałów dołączaliśmy konferencyjny
plecak (jeden z nich widoczny na zdjęciu - nadgryziony zębem czasu - od
częstego używania, tudzież z boku lekko rozpruty rogiem nosorożca. Dziura
powstała kiedy ów zwierz raczył zaatakować broniąc przed ciekawskim swojego
areału. Przyznam że plecak uratował życie, lepszej reklamy trwałości plecaka
już nie wykombinuję). Niestety zaufany producent naszych plecaków wycofuje
się z życia gospodarczego, a do tego od kilku lat wzrastają koszty materiałów,
szyjących pracowników etc. czego efektem jest drastycznie podniesienie ceny
do 60 zł, a konsekwencją wycofanie plecaków z możliwości sfinansowania z
wpisowego.

Jeśli ktoś z miłych uczestników pragnie zamówić plecak (według Pawła
niesamowicie przydatny podczas prac w terenie, dla mnie niezastąpiony do

noszenia laptopa, zaś dla inne kolegi do przenoszenia 12 piwek pół litrowej
pojemności), to opłatę prosimy powiększyć o 60 zł.
Plecak z opłatą standard 210 zł.
ZAKWATEROWANIE:
Zakwaterowanie na trenie Centrum, od środy wieczór do soboty godziny 11.
Cennik noclegów:
pokój 2-osobowy - 48,60 zł x 2 os. = 97,20 zł brutto
pokój 1-osobowy - 86,40 zł brutto
Opłata za noclegi - po konferencji na podstawie przysłanej faktury na adres
miejsca pracy.
WYŻYWIENIE:
Poniżej zamieszczam przykład wyżywienia, które możemy zamówić :
Śniadanie (17 zł):
Bufet-zimna płyta: wędlina szynka, polędwica drobiowa, schab pieczony,
ser żółty- gouda i salami
pomidory z fetą ,sałatka z pomidorów z cebulą, sałata lodowa z sosem , ogórki, papryka,
sałatka jarzynowa, jajka z majonezem i kukurydza
twarożek z warzywami, twarożek biały, dżem, konfitura, miód
na ciepło: kiełbaski wiedeńskie/musztarda, ketchup
płatki śniadaniowe + mleko
napoje gorące-kawa rozpuszczalna, kawa naturalna, herbata czarna i owocowa, cytryna, cukier, mleko,

pieczywo mieszane, bułki kajzerki, drożdżówki, masło
woda mineralna i soki owocowe w dzbankach

Obiad (25 zł):
Zupa – rosół z makaronem (polecam) lub inna zupa
II danie – medalion ze schabu, parzybroda (regionalna kapusta z ziemniakami)
surówki z marchewki z selerem oraz z kiszonego ogórka z cebulą
woda mineralna gazowana i niegazowana, kompot
Opcja dodatkowa za 5 zł: kawa, herbata, cytryna, cukier, mleko i deser ciasto piernikowe z bakaliami

Kolacja (25 zł)
na ciepło-makaron z sosem pomidorowym lub inne ciepłe danie
+ bufet szwedzki z wędlinami pieczony schab, szynka , polędwica, sery, warzywa -pomidory, ogórki, papryka
dla wegetarian humus i sałatka z ananasem, sałatka grecka z fetą, pomidory z mozzarellą
kawa, herbata, cytryna, cukier, mleko
woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe

Kolacja uroczysta (80 zł)
w Kawiarni "Pod Zamkiem" - należącym do obsługującej nas firmy kateringowej
http://www.checiny.kce.pl/index.php

Za wyżywienie płacimy na miejscu, możliwość otrzymania faktury.

Prosimy o wypełnienie zgłoszeń uczestnictwa w Sympozjum
(zakwaterowanie w Centrum oraz wyżywienie).
W chwili obecnej istnieje jeszcze ostatnia możliwość zarezerwowania
noclegu w Centrum. Ewentualne spóźnione zgłoszenie rezerwacji
noclegu proszę przysłać na mój adres mailowy
(sklodowski"at"wl.sggw.pl) do 15 marca br.

Opłaty wpisowe (do 15 marca 2020 r.) zgodnie z wybraną opcją prosimy
wpłacać na konto PTEnt.: 81 1020 4027 0000 1402 0433 6616
- z dopiskiem 17SPK oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika (ów).
Ważne:
Proszę o przesłanie abstraktów wystąpień w 2 językach; w ojczystym i w
angielskim - na adres mailowy (sklodowski"at"wl.sggw.pl) do 10 maja 2020 roku.
Sugerowana długość abstraktu 150-500 słów, proszę nie wpisywać literatury.
Z carabusowo-pterostichowym pozdrowieniem
Jarek Skłodowski
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