47. Sympozjum Speleologiczne
Olsztyn, 17–20.10.2013
Komunikat 1

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM
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Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Instytut Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Speleoklub Częstochowa
Katowicki Klub Speleologiczny

KOMITET ORGANIZACYJNY
Andrzej Tyc
Jacek Szczygieł
Norbert Sznober
Elżbieta Dumnicka
Michał Gradziński
Ditta Kicińska
Paulina Minor-Wróblewska
Wojciech Wróblewski
Jerzy Zygmunt

STRONA SYMPOZJUM
www.speleo.us.edu.pl

PROGRAM SYMPOZJUM
17.10.2013 r. (czwartek)
– godz. 12.30–14.00 – rejestracja uczestników (w hotelu „Jurajski Olsztyn”)
– godz. 14.00–20.00 – Sesja terenowa A
18.10.2013 r. (piątek)
– godz. 8.00–9.00 – rejestracja uczestników (w hotelu „Jurajski Olsztyn”)
– godz. 9.00–13.00 – oficjalne otwarcie Sympozjum, Sesja terenowa B
– godz. 13.00–14.30 – rejestracja uczestników
– godz. 14.30–20.00 – Sesja terenowa C
– godz. 20.00 – Uroczysta kolacja
19.10.2013 r. (sobota)
– godz. 9.00–13.00 – sesja referatowa i posterowa
– godz. 13.00–15.00 – przerwa obiadowa
– godz. 15.00–19.00 – sesja referatowa i posterowa
– godz. 19.00–20.00 – zebranie sprawozdawcze Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa
Przyrodników im. Kopernika
20.10.2013 r. (niedziela)
– godz. 09.30–14.00 – Sesja terenowa D
– godz.14.00 – 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 – Kras Doliny Wiercicy – Jaskinia Ostrężnicka, źródła Zygmunta i Elżbiety, Diabelski Most,
Jaskinia Niedźwiedzia Górna (możliwość wejścia do tej jaskini wyłącznie dla ograniczonej ilości osób,
o uczestnictwie decyduje członkostwo w Sekcji Speleologicznej PTP i kolejność zgłoszeń)
Sesja terenowa B – Kras i jaskinie Gór Towarnych, powierzchniowy kras reprodukowany okolic Kusiąt
Sesja terenowa C – Kras Gór Sokolich, dla części uczestników możliwość wejścia do Jaskini Studnisko i
Jaskini Maurycego
Sesja terenowa D – Kras okolic Trzebniowa, Jaskinia Brzozowa
Niezbędny ekwipunek: Dla wchodzących do jaskiń Niedźwiedziej Górnej i Studnisko, niezbędny jest kompletny
ekwipunek wraz z kompletem sprzętu do wychodzenia i zjazdu po linie. Dla wchodzących do jaskini Maurycego
i Brzozowej konieczne są kombinezony, kaski i oświetlenie. Pozostałe jaskinie wymagają jedynie oświetlenie

MIEJSCE OBRAD
Sesje plenarne sympozjum rozpoczną się w sobotę (19.10.2013 r.) o godzinie 9:00 w hotelu „Jurajski Olsztyn”
(ul. Karłowatej Sosny, 42-256 Olsztyn). Dojazd do Olsztyna we własnym zakresie. Podczas sesji terenowych
sympozjum organizatorzy zapewniają przejazdy wynajętymi autobusami.
Hotel „Jurajski Olsztyn” dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 2 i 4 osobowych z łazienkami. Cena
noclegu wynosi 40 zł. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy przewidują dodatkowe noclegi w
„Zajeździe u Hermanów” (w sąsiedztwie hotelu) – decyduje kolejność zgłoszeń.

PRZEWIDYWANE KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata konferencyjna
Opłata konferencyjna zniżkowa
Nocleg
Całodzienne wyżywienie
Uroczysta kolacja 18.10.2013 r.

80 zł
70 zł
40 zł/ noc
50 zł/ dzień
65 zł

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały sympozjalne, udział w sesjach terenowych
(wraz z przejazdami). 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. Dokładne koszty zostaną podane w komunikacie nr 2.

WPŁATY
Opłatę konferencyjną, koszty zakwaterowania i wyżywienia tradycyjnie będzie można wpłacać na miejscu po
przyjeździe.

TERMINARZ
15.09.2013 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa
15.09.2013 r. – ostateczny termin przysyłania streszczeń referatów
20.09.2013 r. – wysłanie Komunikatu nr 2 wyłącznie do zgłoszonych wcześniej uczestników

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Podobnie jak w poprzednich latach zostaną wydane materiały sympozjalne obejmujące przewodnik sesji
terenowych oraz abstrakty referatów. Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie dwustronicowych abstraktów
w terminie do dnia 15 września 2013 r. do mgr Jacka Szczygła, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski,
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, najlepiej drogą elektroniczną na adres e-mail:
speleo.sympozjum@us.edu.pl. 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
Adres e-mail: speleo.sympozjum@us.edu.pl lub dr Andrzej Tyc, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet
Śląski, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

