XLII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
"Miejsce zamieszkania terenem badań motyli"
Zielonka 10-12 maja 2019r.

KOMUNIKAT 2
Szanowni Państwo!
Tegoroczne sympozjum organizowane jest w Ośrodku Naukowo - Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Ośrodek otoczony jest lasami,w pobliżu znajdują się przede wszystkim lasy mieszane z udziałem dębu,
lasy sosnowe oraz arboretum.
Z uwagi na ilość uczestników ostatniego Sympozjum (było nas ok. 30 osób) zarezerwowałem 50 miejsc noclegowych:
- 27 miejsc w pokojach z łazienką (10 pokoi 2 osobowych, 1- 3 osobowy i 1- 4 osobowy),
- 23 miejsca w pokojach bez łazienki (2 pokoje 2 osobowe, 5- 3 osobowych i 1- 4 osobowy)
(łazienki są w pobliżu pokoi a pokoje bez łazienki są znacznie tańsze)

W piątek wieczorem przewiduję prezentacje zbiorów porównawczych motyli. Większość z nas
prowadzi taki zbiór. Kolekcje te zawierają najczęściej spreparowane okazy motyli, ale też poczwarki,
gąsienice, ślady żerowania larw, preparaty mikroskopowei inne.
Sposoby prowadzenia zbiorów są różne, niektóre z nich są pokaźnych rozmiarów, inne mieszczą się w kilku
gablotach.
Zachęcam
do
przywiezienia
z
sobą
jednej
lub
kilku
gablot
i ich zaprezentowania. Będzie to też okazja do wymiany doświadczeń w tej kwestii.

Program Sympozjum
(w zależności od ilości zgłoszonych wystąpień i posterów może ulec ewentualnie drobnym zmianom)

PIĄTEK 10 maja 2019r.
obiad ok.14.00
15.30 - 17.00 sesja referatowa
przerwa kawowa
17.30- 19.00 sesja referatowa
kolacja ok.19.00
19.30 prezentacja zbiorów

SOBOTA 11 maja 2019r.
śniadanie ok.8.30
9.30- 11.00 sesja referatowa
przerwa kawowa
11.30- 13.30 sesja referatowa
obiad ok.13.40
14.30- 16.00 sesja referatowa
przerwa kawowa
16.30- 18.30 sesja referatowa
kolacja ok.18.30

NIEDZIELA 12 maja 2019r.
śniadanie ok. 8.30
wycieczka

2. KOSZTY
Wszystkie zarezerwowane pokoje są w wysokim standardzie. Część pokoi jest z łazienkami,
a część z łazienką na korytarzu (znaczna różnica w kosztach).
Przydział pokoi według kolejności zgłoszeń.
• nocleg w pokojach z łazienką (wyżywienie: piątek obiad, kolacja, sobota śniadanie, obiad, kolacja, niedziela
śniadanie, serwisy kawowe) –240zł
• nocleg w pokojach bez łazienki (wyżywienie: piątek obiad, kolacja, sobota śniadanie, obiad, kolacja, niedziela
śniadanie, serwisy kawowe) –200zł
Wpłaty proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia na poniższe konto
z dopiskiem –„Sympozjum PTE oraz imię i nazwisko” (np. Sympozjum PTE Mariusz Mleczak)
P.U.H.P. "DAP"
Dariusz Zgrabka
62-030 Luboń, ul. Parkowa 9
PKO BP 54 1020 4027 0000 190214412441
- wpisowe 50zł (płatne w dniu przyjazdu)
3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zgłoszenie (formularz w załączeniu), proszę przesłać e-mailem w nieprzekraczalnym
terminie do 20 kwietnia na mój adres (mmleczak@o2.pl). W temacie e-maila należy wpisać „Sympozjum
PTE” oraz imię i nazwisko (np. „Sympozjum PTE Mariusz Mleczak”).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w pokojach z łazienką i bez łazienki. Najpierw należy przysłać zgłoszenie
a po weryfikacji otrzymacie Państwo e-maila zwrotnego z informacją, czy w danej kategorii pokojów jest
miejsce. Po tej informacji proszę wpłacić odpowiednią należność na konto.

3.1. KOSZTY, ZGŁOSZENIE (PODSUMOWANIE)
•

do 20 kwietnia wysyłamy zgłoszenie na adres mmleczak@o2.pl

•

po weryfikacji otrzymujemy e- maila z informacją zwrotną

•

przesyłamy należność do 25 kwietnia na wyżej podane konto

4. Wystąpienia
Informacje dotyczące wystąpień, prezentacji lub posteru należy wysyłać e-mailem na mój adres
mmleczak@o2.pl
W informacji należy podać:
•
•
•
•

tytuł wystąpienia
imiona, nazwiska oraz afiliacje wszystkich autorów
rodzaj wystąpienia (referat - do 20 minut, krótkie doniesienie – do 10 minut, poster)
informacje oraz abstrakty należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia

5. Wycieczka
Plan wycieczki zostanie ustalony podczas Sympozjum. Będzie on uzależniony od pogody i oczekiwań
uczestników. Trasa wycieczki będzie usytuowana w pobliżu Ośrodka. Ciekawsze miejsca do eksploracji to lasy
mieszane, zbiorowiska roślinne w pobliżu jeziora oraz arboretum.

6. Odłowy nocne
Tereny atrakcyjne entomologicznie znajdują się tuż przy ośrodku. Jest też możliwość podłączenia do
prądu przy ośrodku. Najciekawsze środowiska pod względem entomologicznym to lasy mieszane z udziałem
dębów znajdują się kilkaset metrów od ośrodka.
Pozdrawiam
Mariusz Mleczak
Przewodniczący Sekcji Lepidopterologicznej PTE

