Program sympozjum
PROGRAM SYMPOZJUM
11.10.2018 r. (czwartek)
 7.30 – 16.30 – Sesja terenowa A
 od 16.30 – rejestracja uczestników
 17.30 – 20.00 – otwarcie sympozjum, sesja posterowa
12.10.2018 r. (piątek)
 8.00 – 10.30 – rejestracja uczestników
 9.00 – 18.00 – sesje referatowe
 18.30 – 19.30 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Speleologicznej
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 20.00 – uroczysta kolacja
13.10.2018 r. (sobota)
 8.00 – 18.30 – Sesja terenowa B
 20.00 – kolacja grillowa/ognisko
14.10.2018 r. (niedziela)
 09.00 – 13.00 – Sesja terenowa C
 13.00 – zakończenie Sympozjum
1. Sesje referatowe i sesja posterowa:
Tematyka prezentacji winna obejmować wyniki wielokierunkowych badań jaskiń oraz szeroko pojętych zjawisk
krasowych (geologicznych, hydrologicznych, biologicznych, archeologicznych itp.), a także zagadnienia
eksploracji jaskiń.
Szczegóły zostaną podane w drugim komunikacie po otrzymaniu zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszonych
referatów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu sympozjum lub decyzji
o przedstawieniu części referatów w formie posterów.
Wszelkie zmiany będą niezwłocznie anonsowane na stronie internetowej i uwzględnione w drugim komunikacie.
2. Sesje terenowe:
Sesja terenowa A – Kopalnia Soli Kamiennej w Kłodawie, Rezerwat Archeologiczny w Wietrzychowicach
(megalityczne grobowce kujawskie)
Sesja terenowa B – Dolina Dolnej Wisły: Gądecz (Jaskinie Bajka I i II), Cieleszyn, Chrystkowo, GrudziądzNowa Wieś (Jaskinie pod Wierzbą i Klonowa), Kałdus, Zbocza Płutowskie (opcjonalnie Torfowisko Linie)
Sesja terenowa C – Stare Miasto w Toruniu, toruńskie podziemia
Niezbędny ekwipunek: osoby chcące wziąć udział w sesjach terenowych proszone są o zabranie obuwia i stroju
terenowego, czołówek i kasków. Podczas sesji terenowej A i B organizatorzy zapewniają przejazdy wynajętymi
autobusami. Sesja terenowa C - dojazd na Stare Miasto we własnym zakresie.
MIEJSCE OBRAD I ZAKWATEROWANIE
Sesje plenarne sympozjum oraz noclegi zaplanowane są w Forcie IV, ul. Chrobrego 86 (róg Mlecznej), 87-100
Toruń. https://www.fort.torun.pl/
Fort dysponuje miejscami noclegowymi o zróżnicowanym standardzie (pokoje 2- 3- osobowe (z łazienkami lub
bez, oraz sale zbiorowe schroniska (prycze). Organizatorzy informują, że liczba miejsc w pokojach 2- i 3osobowych jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc ww. pokojach organizatorzy oferują w Forcie
IV jedynie miejsca na salach zbiorowych. Decyduje kolejność wpłat.







4 x pokoje 1-osobowe (łazienka wspólna)
9 x pokój 2-osobowe z łazienką
3 x pokoje 2-osobowe (łazienka wspólna)
8 x pokoje 3-osobowe z łazienką
3 x pokoje 3-osobowe (łazienka wspólna)
4 sale wieloosobowe (22 - 24 os/ sala.)

PRZEWIDYWANE KOSZTY UCZESTNICTWA
- opłata konferencyjna 90 zł
- opłata konferencyjna zniżkowa 80 zł
- noclegi:
 miejsce w pokoju z łazienką – 44.00 zł /noc
 miejsce w pokoju bez łazienki – 32.00 zł /noc



prycza na sali zbiorowej (z pościelą) – 25.00 zł /noc

- wyżywienie:
 kolacja (10.10, 11.10) – po 16.00 zł za jedną
 śniadanie (11.10, 12.10 ,13.10, 14.10) – po 16.00 zł za jedno
 obiad (11.10, 12.10, 13.10) – po 30.00 zł za jeden
 uroczysta kolacja (12.10) – 100.00 zł
 kolacja grillowa/ognisko (13.10) – 40.00 zł
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały sympozjalne, udział w sesjach terenowych (wraz
z przejazdem podczas sesji A i B). Opłata zniżkowa przysługuje członkom Sekcji Speleologicznej PTP
im. Kopernika z aktualnie opłaconymi składkami. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie
sympozjalnej; uczestnicy są proszeni o indywidualne ubezpieczenie się.
ZGŁOSZENIA i WPŁATY
Zgłoszenia od bieżącego roku wypełniamy przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy:
https://goo.gl/forms/8mPuyMhS02nHMaTp1
UWAGA. Od bieżącego roku opłaty konferencyjnej wraz z kosztami zakwaterowania i wyżywienia NIE
BĘDZIE MOŻNA wpłacać na miejscu po przyjeździe. Uprzejmie prosimy o wpłaty na konto główne PTP
im. Kopernika:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Zarząd Główny, ul. Podwale 1 m. 2,
31-118 Kraków
Bank Zachodni WBK, XXI Oddział Kraków 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000
w tytule przelewu proszę podać „Uczestnictwo w 52 Sympozjum Speleologicznym + Imię i Nazwisko”.
TERMINARZ
15.05.2018 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa wraz z opłatą konferencyjną
30.06.2018 r. – wysłanie Komunikatu nr 2 wyłącznie do zgłoszonych wcześniej uczestników
15.08.2018 r. – ostateczny termin przysyłania streszczeń referatów
INFORMACJE DLA AUTORÓW
Podobnie jak w poprzednich latach zostaną wydane materiały sympozjalne obejmujące przewodnik sesji
terenowych oraz abstrakty referatów.
Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie jednostronicowych abstraktów do dnia 15 sierpnia br. do Łukasza
Czyżewskiego, Instytut Archeologii WNH, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szosa Bydgoska 44/48,
87-100 Toruń, najlepiej drogą elektroniczną na adres e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com. Materiały
do publikacji powinny mieć tytuły również w języku angielskim.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury. W tekście
abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury: Kowalski (1984), Kowalski i Nowak
(1984) oraz Kowalski et al. (2008) – przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów. W spisie literatury prosimy
o stosowanie systemu zapisu bibliograficznego zgodnie z poniższymi przykładami:
Artykuły w czasopismach – Kowal, J. & Nowak, A., 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.
Książki i wydawnictwa nieperiodyczne – Janik, W. (ed.), 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN,
Wrocław, 85 pp.
Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych – Kowal, J., Nowak, A. & Janik, W., 2008.
Fauna jaskini. In: Janik, J., (ed.) Jaskinia Górna – eksploracja i badania. PWN, Wrocław, pp. 35-41.
W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu zamieszczonego na
stronie internetowej Sympozjum w zakładce „Dla autorów”.
Uwaga! Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym
abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc
KORESPONDENCJA
e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com,
poczta: Łukasz Czyżewski, Instytut Archeologii UMK, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń

