XLIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
"Biologia Lepidoptera- nowe perspektywy poznawcze"
Łagów, 1-3 października 2021r.

KOMUNIKAT 1
Szanowni Państwo!
Tegoroczne sympozjum organizowane jest w Ośrodku Wypoczynkowym
"Leśnik" http://www.lesnik.ta.pl/ , który znajduje się w centrum malowniczego
Łagowa nad Jeziorem Łagowskim. Łagów to wyjątkowa miejscowość położona
nad dwoma jeziorami: Łagowskim i Trześniowskim, nazywana jest Perłą Ziemi
Lubuskiej.
Z uwagi na ilość uczestników ostatniego Sympozjum (było nas ok. 35) w
ośrodku zarezerwowałem 50 miejsc noclegowych w pokojach 2 osobowych.
1. Ramowy program ( w zależności od ilości zgłoszonych wystąpień i posterów
może ulec ewentualnie drobnym zmianom).
W piątek wieczorem zgodnie z ustaleniami z poprzedniego Sympozjum
przewiduję prezentacje różnych sprzętów do odłowów nocnych. Większość z
nas używa różnej konstrukcji sprzętu do wabienia owadów aktywnych o
zmierzchu i w nocy. Zachęcam do przywiezienia z sobą i zaprezentowania w
piątkowy wieczór. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń w tej kwestii.

Program ramowy
PIĄTEK 1 października 2021r.
15.30 - 17.00 sesja referatowa
przerwa kawowa
17.30- 19.00 sesja referatowa

kolacja ok.19.00
19.30 prezentacja sprzętu do odłowów nocnych
SOBOTA 2 października 2021r.
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 posterowa
kolacja- grill ok.18.30
NIEDZIELA 3 października 2021r.
śniadanie ok. 8.30
wycieczka
2. Koszty

-2 nocleg w pokojach 2 osobowych, (wyżywienie: piątek kolacja- niedziela
śniadanie, serwisy kawowe)- 345zł
Wpłaty proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021r.
na poniższy adres z dopiskiem- Sympozjum 1-3 X oraz imię i nazwisko (np.
Sympozjum 1- 3 X Mariusz Mleczak)
Ośrodek "Leśnik"
BANK SPÓŁDZIELCZY
KROSNO ODRZ. O/ŁAGÓW
03 9656 0008 2000 0299 2000 0001
- wpisowe 50zł (płatne w dniu przyjazdu)
3. Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenia (formularz w załączeniu), prosimy przesyłać e-mailem w
nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021r. na mój adres mailowy
(mmleczak@o2.pl). W temacie maila należy wpisać „Sympozjum 1-3 X oraz imię

i nazwisko (np. Sympozjum 1-3 X Mariusz Mleczak). Proszę też przesłać tą drogą
potwierdzenie wpłaty.

4. Wystąpienia
Informacje dotyczące chęci wystąpienia lub prezentacji posteru należy wysyłać
mailem na mój adres mmleczak @o2.pl do 10 września 2021r.
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 września.

5. Wycieczka
W niedzielę 3 października 2021r. odbędzie się wycieczka do rezerwatu
"Pawski Ług". Rezerwat obejmuje torfowisko przejściowe, niewielkie
zarastające płem torfowym jeziorko oraz otaczający je las bukowy.

