Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
zaprasza do udziału w:
XII Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym
„Różnorodność gatunkowa ważek wód stojących Polski”
Gryżyna, 21.-23. VIII 2015

KOMUNIKAT NR 1
Zapraszam do uczestnictwa w XII Ogólnoplskim Sympozjum Odonatologicznym, które
odbędzie się w Ośrodku wypoczynkowym Anapausis w miejscowości Gryżyna nad Jeziorem
Kałek w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym.
GPK jest najmniejszym parkiem krajobrazowym w województwie lubuskim i jednym z
najmniejszych w kraju. Ochroną objęto walory przyrodnicze i krajobrazowe Rynny
Gryżyńskiej, w której dominują jeziora polodowcowe znajdujące się w różnych stadiach
sukcesji. Oprócz 11 jezior znajdują się tu również niewielkie torfowiska, stawy hodowlane a
także liczne źródliska i cieki. Mnogość różnych typów siedliskowych sprzyja różnorodności
gatunkowej ważek.
Spotkanie będzie miało charakter referatowo-terenowy. Motywem przewodnim
części referatowej sympozjum będzie różnorodność ważek wód stojących w Polsce,
natomiast podczas części terenowej wybierzemy się na poszukiwania oczobarwnicy jeziornej
(Erythromma lindenii) – gatunku, który występuje w jeziorach w zachodniej części kraju.
Poniżej zamieszczam wstępne informacje o planowanym sympozjum:
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy ANAPAUSIS, Gryżyna, www.anapausis.pl. Są to domki
letniskowe w lesie położone bezpośrednio nad jeziorem. Domki są 4-osobowe (pokoje 2+2).
Istnieje również możliwość zakwaterowania w budynku murowanym w pokojach 2osobowych, jednak ich ilość jest ograniczona.
Termin: 21.08. (piątek, rozpoczęcie ok. godziny 9.00) – 23 .08. (niedziela, zakończenie około
południa); dla osób, które mają do pokonania większe odległości istnieje możliwość
przyjazdu i zakwaterowania 20.08 (czwartek).
Orientacyjne koszty:
 wpisowe – 20 zł
 sugerowana opcja: nocleg i całodniowe wyżywienie: koszt 85 zł. (Nie ma w najbliższej
okolicy dobrze zaopatrzonego sklepu i jeśli zrobię rezerwację grupową, wtedy jest taniej).
 Istnieje możliwość zorganizowania wieczorem uroczystej „Kolacji pod wiatą” nad jeziorem.
Koszt od osoby to 50-70 zł (w zależności od menu).
Proszę o zadeklarowanie chęci uczestnictwa (na razie niewiążące) w Sympozjum do
15.04.2015. w celu wstępnej rezerwacji noclegów.
Zapraszam również do zgłaszania tematów do części referatowej.

Ważne terminy:
 15.04. – zadeklarowanie chęci uczestnictwa (na razie niewiążące) w Sympozjum w celu
wstępnej rezerwacji noclegów;
e-mail: an.rychla@gmail.com; lub telefonicznie: 605 25 62 08.
 24.05. – oficjalne zgłoszenie udziału (przysłanie karty zgłoszeniowej).

Zapraszam!!!
Anna Rychła

KARTA ZGŁOSZENIOWA
„Różnorodność gatunkowa ważek wód stojących Polski”, Gryżyna, 21.-23. VIII 2015
Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres mailowy: an.rychla@gmail.com lub pocztą na adres:
Anna Rychła, ul. Osiedlowa 12, Płoty, 66-016 Czerwieńsk

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Adres pocztowy: ..........................................................................................................................
Telefon: ............................................., e-mail: .........................................................................
Przyjeżdżam*: sam(a) / z osobą towarzyszącą, przyjeżdżam samochodem*: tak / nie
Rezerwuję noclegi*: 20/21.08. (czwartek/piątek) – 21/22.08. (piątek/sobota) – 22/23.08.
(sobota/niedziela)
Proszę o zakwaterowanie z osobą/osobami ………………………………………………………………………..
Uroczysta „Kolacji pod wiatą” *: chcę wziąć udział/nie chcę wziąć udziału
Osoby chętne do przedstawienia referatu/fotorelacji z prowadzonych projektów proszę o
wpisanie tematu
wystąpienia:................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

------------------------------------------------------ … ---------------------------------------------------Miejscowość, dzień

*

proszę o zaznaczenie wybranej opcji

podpis

