POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE
SEKCJA KOLEOPTEROLOGICZNA
Przewodniczący Sekcji: Lech Buchholz, Świętokrzyski PN, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn;
tel./fax. 41 311 51 06; e-mail: ampedus@poczta.onet.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Słupsk, 10-11 września 2021 r.
Akademia Pomorska w Słupsku
Konferencja odbędzie się tylko w przypadku, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Sympozjum będą towarzyszyły warsztaty koleopterologiczne dla amatorów
chrząszczy, mieszkańców Słupska i okolic oraz pomorskich instytucji związanych z
ochroną przyrody, organizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku (wstępny
termin: 8 i 9 września).
Miejsca
Zakwaterowanie: akademiki Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Spacerowej
(kampus na ul. Arciszewskiego, 15 min piechotą do centrum miasta);
Miejsce obrad (szczegóły w trakcie ustalania): ul. Westerplatte, główny budynek
Akademii Pomorskiej, 10 min spacerem od akademików lub ul.
Arciszewskiego 22, 1 min spacerem od akademików;
Śniadania i obiad w stołówce studenckiej na terenie kampusu przy ul.
Arciszewskiego). Szczegóły dotyczące obiadokolacji w trakcie wycieczki są w
trakcie ustalania.
Wstępny program
Data
(wrzesień 2021)
9 (czwartek)

Godziny

Szczegóły programu

od ok. 14.00

przyjazd i zakwaterowanie uczestników

9.15-17.00

otwarcie Sympozjum, sesje referatowe, przerwy
kawowe, przerwa obiadowa

10 (piątek)
od 19.00

Ognisko lub wspólne wyjście do miasta (w zależności
od pogody)

11(sobota)

9.15-18.00

wycieczka wzdłuż Doliny Słupi, m.in. do rezerwatu
„Dolina Huczka” w Parku Krajobrazowym „Dolina
Słupi”; obiadokolacja po drodze

12 (niedziela)

9.15

zakończenie Sympozjum (sprawy organizacyjne Sekcji)

Organizatorzy
Oleg Aleksandrowicz
Lech Buchholz
Mirosława Jagodzińska
Rafał Ruta
Paweł Sienkiewicz
Konrad Wiśniewski (odpowie na wszelkie pytania: konrad.wisniewski@apsl.edu.pl)
Bardzo prosimy o dokonanie dwóch opłat:
A. Opłata konferencyjna w wysokości:
* 250,- zł/osobę = opłata bez zniżek;
* 200,- zł / osobę = członkowie PTEnt (składki członkowskie muszą być opłacone!!!)
* 150,- zł / osobę = studenci, doktoranci, emeryci
Tę opłatę prosimy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Entomologicznego:
81 1020 4027 0000 1402 0433 6616

Opłatę konferencyjną prosimy przelać na konto do 20. sierpnia (po tej dacie opłata
konferencyjna wzrośnie o 50 zł).
B. Opłata za posiłki i noclegi (opłaty za noclegi można dokonać również gotówką, podczas
meldowania w akademikach – proszę wybrać w formularzu zgłoszeniowym).

Śniadania (szwedzki stół) oraz obiad (w dniu obrad) będą podawane w stołówce
uczelnianej; cena: każde śniadanie 15 zł, obiad 35 zł.
Cennik pokoi znajduje się w formularzu zgłoszeniowym (od 46 do 80 zł w zależności
od kategorii pokoju i liczby osób).
Opłatę za posiłki i noclegi prosimy przesyłać na konto:
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617
Akademia Pomorska w Słupsku
Arciszewskiego 22a
Słupsk, 76-200
W tytule wpłaty prosimy o wpisanie w następującej kolejności:
subkonto 249-562; XLI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej; {Imię + Nazwisko
Uczestnika}

