17. Sympozjum Polskich Karabidologów, Chęciny 9-11 czerwca 2021r.
"Chęcińskie Tajemnice"

Komunikat 4
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 17.
Sympozjum Polskich Karabidologów, pomimo intrygującego tytuł "Chęcińskie
Tajemnice" poświęcone jest szybkonogiej faunie - biegaczowatym. W tak
zaproponowanym tytule zmieści się praktycznie wszystko, nawet tematyka
dotycząca innych grup systematycznych.

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 - kamieniołomu z odsłoniętymi
ścianami dewońskim.

Przewidywany terminarz spotkania:
8 czerwca - środa wieczorem - przyjazd (zakwaterowanie od 16.00)
9 czerwca - od rana - sesje wykładowe (cały dzień)
10 czerwca - około 9 rozpoczniemy kilkugodzinną wycieczkę terenową
11 czerwca - od rana sesja wykładowa do południa, wyjazd (wykwaterowanie
do 11.00)
Wystąpienia, prezentacje:
Sugerujemy przygotowanie wystąpień 15 minutowych (do tego dochodzi 5-10
minut na dyskusję). Nie przewidujemy posterów, zamiast posterów prosimy
przygotować i wygłosić tzw. "szybką" prezentację (speeeeeeeeed presentation),
trwającą nie dłużej niż 7 minut i 48 sekund ;-)

WYCIECZKA:
Autokarowa wycieczka odbędzie się we czwartek. Będzie to wycieczka
objazdowa prowadzącą przez zaczarowane miejsca Kielecczyzny, a którą
poprowadzi niezrównany w wiedzy krajoznawczej i historycznej Cezary
Jastrzębski (gorąco polecam udział w wycieczce, ile razy uczestniczyłem w
prowadzonej przez Cezarego wycieczce, tyle razy żałowałem że się po kilku
godzinach kończy).

WPISOWE:
(Polskie Towarzystwo Entomologiczne wystawia rachunek za wpisowe)
Wpisowe w wysokości 150 zł (a dla studentów 50 zł) prosimy o wpłacanie na
konto PTEnt.:
81 1020 4027 0000 1402 0433 6616

Wpisowe pokrywa m. in.: wypożyczenie sali wykładowej, przerwy kawowe,
wycieczkę terenową.

ZAKWATEROWANIE:
(Opłata za noclegi po konferencji na podstawie przysłanej faktury na adres
miejsca pracy przez Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej)
Zakwaterowanie na trenie Centrum, od wtorku wieczór (8.06.2021) do 11
godziny w piątek (11.06.2021).
Cennik noclegów:
pokój 2-osobowy - 55,0 zł x 2 os. = 110,0 zł brutto
pokój 1-osobowy - 85,0 zł brutto
WYŻYWIENIE
(Za wyżywienie płacimy na miejscu, możliwość otrzymania faktury)
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 konferencyjna (80 zł)
w Kawiarni "Pod Zamkiem" - należącym do obsługującej nas firmy kateringowej
http://www.checiny.kce.pl/index.php

Ważne sprawy:
Prosimy o wypełnienie zgłoszeń pobytu w Centrum i zgłoszeń
dotyczących wyżywienia. Proszę przysłać je na mój adres mailowy
( jaroslaw_ sklodowski@ sggw. edu.pl) najpóźniej do 15 maja.
Opłacenie wpisowego: do 25 maja.
Abstrakty wystąpień (maksimum 250 słów wraz z tytułem) proszę przesłać - na
adres mailowy do 31 maja 2021 roku.

Komitet organizacyjny:








Jarosław SKŁODOWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Przewodniczący
Paweł SIENKIEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/ Polskie Towarzystwo
Entomologiczne – Przewodniczący
Stanisław HURUK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Cezary JASTRZĘBSKI – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Renata KĘDZIOR - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Agnieszka KOSEWSKA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Axel SCHWERK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dane do kontaktu:
Jarosław SKŁODOWSKI +48 22 59 38 164, e-mail: jaroslaw_sklodowski"2"sggw.edu.pl

