
Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału
w XXII Konferencji Naukowej Sekcji
Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa
Geologicznego, która odbędzie się 27–30 września
2013 r. w Tyńcu położonym w malowniczej
scenerii doliny Wisły. Konferencję organizują
pracownicy i doktoranci Instytutu Nauk
Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tematem przewodnim konferencji jest aktualizm
i antyaktualizm w paleontologii, ale zapraszamy
również do zgłaszania innych prezentacji z zakresu
szeroko rozumianej paleontologii oraz pogranicza
paleontologii i innych dyscyplin naukowych.

Miejscem spotkania będzie Dom Gości
w odrestaurowanym południowym skrzydle
Opactwa Benedyktyńskiego
(www.benedyktyni.eu).

W ramach konferencji pragniemy Państwu
zaproponować dwa dni dyskusji naukowych
w ramach referatów i sesji posterowych oraz dwie
wycieczki terenowe. Pierwszą, dotyczącą
paleontologii górnej kredy niecki miechowskiej
i miocenu północnego obrzeżenia zapadliska
przedkarpackiego. Drugą dotyczącą paleontologii
i geologii rejonu Krzeszowic (Zalas: oksford,
kelowej, Dębnik: dewon, Zabierzów: oksford, górna
kreda). W czasie pierwszej wycieczki ,
w rejonie Miechowa, zobaczymy kampańskie
i mastrychckie margle i opoki bogate
w skamieniałości małżów, gąbek, jeżowców
i amonitów. W drugim etapie wycieczki
zapoznamy się z detrytycznymi wapieniami
i piaskami środkowego miocenu, które obfitują
w skamieniałości glonów, małżów i ślimaków oraz
ukazują spektakularne struktury sedymentacyjne.
Druga wycieczka pozwoli zapoznać się
z twardymi i spoistymi dnami w obrębie sekwencji
osadów dewonu deponowanych w słabo
natlenionym środowisku płytkomorskim,
biostromami stromatoporoidowymi, profilem
transgresji jurajskiej oraz głębokowodnymi
żelazistymi i fosforanowymi stromatolitami jury
i kredy. W większości stanowisk uczestnicy będą
mieli możliwość pozyskania ładnie zachowanych
makroskamieniałości , które występują tam
w dużych nagromadzeniach.

Strona konferencji
http://www.ing.uj .edu.pl/paleo2013/index.html

Program konferencji
27.09.2013 (piątek): rejestracja uczestników
i sesja referatowa. Uroczysta kolacja w położonej
w obrębie opactwa restauracji Biesiada u Mnicha.
28.09.2013 (sobota): sesja referatowa i posterowa.
Kolacja/grill w położonej nad Wisłą, u podnóża
opactwa, restauracji Tarasy Tynieckie.
29.09.2013 (niedziela): kredowo–mioceńska
sesja terenowa.
30.09.2013 (poniedziałek): sesja terenowa
w rejonie Krzeszowic.

Opłata wpisowa 500 zł (od 1 IV 201 3)
obejmuje : materiały konferencyjne, wyżywienie
(w tym również w wersji wegetariańskiej ,
uroczysta kolacja i grill).
W przypadku otrzymania dofinansowania udział
w pierwszej wycieczce terenowej będzie bezpłatny. Przy
braku dofinansowania, koszt wycieczki będzie
uzależniony od liczby zainteresowanych (przy ok. 50
uczestnikach koszt wyniesie ok. 100 zł razem
z prowiantem), a opłata będzie pobierana w trakcie
konferencji.
Udział w wycieczce terenowej 30 IX –
opłata oddzielna, a koszt uzależniony będzie od
liczby uczestników.

Uwaga studenci i doktoranci. W przypadku
otrzymania dofinansowania przewidujemy
zmniejszone opłaty wpisowe dla studentów i
doktorantów, którzy zgłoszą prezentację ustną lub
posterową. W tym celu należy wysłać prośbę wraz
z uzasadnieniem na adres e-mailowy komitetu
organizacyjnego. Informację o ewentualnym
dofinansowaniu otrzymamy w końcu
czerwca/początku lipca.
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Rodzaj pokoju Cena za pokój/dobę Liczba pokoi

jednosobowy 120 zł 13

dwuosobowy 170 zł 8

trzyosobowy 200 zł 4

czterosobowy 299 zł 3

Dom Gości dysponuje 53 miejscami w pokojach Komfort z łazienkami.
http://www.benedyktyni.eu/?page_id=132

Podane poniżej ceny noclegów są ofertą specjalną dla uczestników naszej
konferencji.

Pokoje Komfort posiadają łazienkę, telefon, łącze internetowe Wi-Fi.

Dodatkowo, zostały zarezerwowane pokoje w skromniejszej Opatówce:

W pokojach Opatówki znajdują się umywalki, natomiast łazienki, z wyjątkiem pokoi typu PLUS,

znajdują się na korytarzu. W tych pokojach brak dostępu do internetu.

W cenę pokoi wliczone jest śniadanie typu bufet i VAT.

Z uwagi na zróżnicowany standard i ceny pokoi zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji

i przedpłaty (opłata za pierwszy nocleg). Osoby, które dokonają opłaty wpisowej oraz przedpłaty za

nocleg w przewidzianych poniżej terminach mogą dokonać opłaty za pozostałe noclegi w trakcie

konferencji.

Ważne terminy:
Do 15 VI 201 3 – opłata wpisowa w wysokości 500 zł
oraz przedpłata za jeden nocleg w wybranym pokoju.

31 V 2013 – termin nadsyłania abstraktów.
1 5 VI 201 3 – termin dokonania wpłaty za drugą wycieczkę terenową.

Konto, na które należy wpłacić opłatę konferencyjną:
45 1020 2892 0000 5202 0181 6842
(proszę podać imię, nazwisko oraz paleo2013)

Polskie Towarzystwo Geologiczne, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków

Uwaga: w sprawie zakwaterowania prosimy kontaktować się bezpośrednio
z Panią Elżbietą Molendą z Domu Gości Opactwa Benedyktynów w Tyńcu,
e-mail: elzbieta.molenda@benedicite.pl lub tel. 12/688 54 57; 797 002 002

Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji wybranego pokoju
należy dokonać przedpłaty ( jeden nocleg) na konto

„Benedicitie” Jednostka Gospodarcza Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
ul. Benedyktyńska 37; 30-398 Kraków
12 1240 1444 1111 0010 1851 6264

W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz paleo2013.

Rodzaj pokoju Cena za pokój/dobę Liczba pokoi

dwuosobowy PLUS z łazienką 140 zł 3

jednoosobowy 60 zł 16

dwuosobowy 100 zł 8

trzyosobowy 125 zł 2



Bardzo prosimy o wczesne zgłaszanie zamiaru udziału w konferencji i wycieczkach,
co pozwoli nam na oszacowanie kosztów wycieczek.

Zasady dotyczące pisania abstraktów podane są na stronie

http://www.ing.uj .edu.pl/paleo2013/index.html

Czas trwania referatów oraz wielkość posterów podamy w terminie późniejszym.

W porozumieniu z Redakcją Annales Societatis Geologorum Poloniae
planujemy przygotowanie pokonferencyjnego zeszytu ASGP

z artykułami uczestników konferencji.
Zainteresowanych złożeniem artykułu prosimy o wstępną deklarację przy nadsyłaniu abstraktu.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres

paleo2013@gmail.com

lub listownie: mgr Agata Jurkowska (sekretarz konferencji)
Instytut Nauk Geologicznych

Uniwersytet Jagielloński, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków
519 353 251 (A. Jurkowska)

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Adam Gasiński




