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TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI
17-20 września 2019 r. Kraków/Szczawnica

17 września 2019 r. (wtorek), Oddział Karpacki PIG-PIB, ul. Skrzatów 1, Kraków
 sesja referatowa (referaty wprowadzające pracowników Oddziału Karpackiego
PIG-PIB i zaproszonych gości)
 sesja posterowa* (prezentacja przez uczestników wyników badań związanych
z tematyką konferencji)
 przejazd do miejsca noclegu w Szczawnicy, gdzie odbędzie się uroczysta kolacja
18,19 i 20 września 2019 r. (środa, czwartek, piątek):
 sesja terenowa**; nocleg zostanie zorganizowany w Szczawnicy
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
*
wyboru prezentowanych posterów ze względu na ograniczony czas i miejsce prezentacji.
**
wcześniejszego zakończenia rejestracji uczestników sesji terenowej ze względu
na ograniczone możliwości transportu i bazy noclegowej
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KOSZT KONFERENCJI

 Całkowity koszt udziału w konferencji został oszacowany na 1300,00-1500,00 zł/os (brutto)

zależny od terminu uiszczenia opłaty konferencyjnej i zniżki, którą organizatorzy przewidują
dla studentów i doktorantów
yywpłata w I terminie (do 10.05.19):
1400,00 zł/os.
1300,00 zł/os (studenci, doktoranci)
yywpłata w II terminie (do 30.06.19):
1500,00 zł/os
1400,00 zł/os (studenci, doktoranci)

 Pełna opłata konferencyjna obejmie materiały konferencyjne i catering podczas sesji naukowej

(przerwy kawowe, lunch) oraz koszty udziału w sesji terenowej (transport, 3 noclegi, wyżywienie
(śniadanie, suchy prowiant i obiadokolacje, w tym uroczysta kolacja).

 Dodatkowo ustalono odrębny koszt udziału tylko dla uczestników sesji naukowej (materiały

konferencyjne i catering) na kwotę 150,00/os (brutto) płatną w I i II terminie.
 Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:
yyGETIN NOBLE BANK S.A.: 38 1560 0013 2234 7059 4000 0005,
z tytułem wpłaty obejmującym imię i nazwisko uczestnika
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: karpaty19.krakow@pgi.gov.pl lub faksem 12 29 01 388.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie PIG-PIB:
pgi.gov.pl/kalendarium-pig-pib/szczegolywydarzenia/752, gdzie również będą Państwo mogli znaleźć
informacje na temat planowanej konferencji i kolejne komunikaty od organizatorów tego wydarzenia.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 referat: 20 min (+ 5 min. na dyskusję)
 postery: prezentacja od godz. 9-15 (dyskusja w trakcie przerw między sesjami)

Dzień 1 (wtorek, 17.09.19, sesja naukowa):

 8.00 - 9.00 rejestracja uczestników (dodatkowo

podczas przerw między sesjami)
 9.00 - 9.15 otwarcie konferencji
 9.15 - 9.45 referat wprowadzający w zagadnienia
konferencji
 9.45 - 10.00 przerwa kawowa
 10.00 - 11.15 sesja referatowa
 11.15 - 11.30 przerwa kawowa
 11.30 - 12.45 sesja referatowa
 12.45 - 13.30 lunch
 13.30 - 14.45 sesja referatowa
 14.45 - 15.00 zakończenie sesji naukowej
 15.30 - 16.00 zbiórka uczestników sesji terenowej
i wyjazd do bazy noclegowej
 20.00 uroczysta kolacja (Szczawnica)

Dzień 2, 3, 4 (18-20.09.19, sesja terenowa)
Zapis procesów i zjawisk sedymentacyjnych
oraz tektonicznych w kontekście genezy
i rozwoju górotworu:

 pieniński pas skałkowy, ze szczególnym
uwzględnieniem pogranicza z basenem
podhalańskim i magurskim

 zachodnie Karpaty zewnętrzne
i ich przedpole
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MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Materiały konferencyjne obejmą treść wystąpień poruszających problematykę konferencji,
w tym także komunikaty dotyczące badań prowadzonych na obszarze Karpat w Oddziale Karpackim.
Ukażą się one w dedykowanym dla uczestników Przewodniku do wycieczek terenowych,
a także w specjalnym wydaniu Przeglądu Geologicznego.

WAŻNE TERMINY

 rejestracja uczestnictwa do 30.06.19
 I termin wniesienia opłaty konferencyjnej
do 10.05.19
 II komunikat do 30.05.19
 II termin wniesienia opłaty konferencyjnej
do 30.06.19
 III komunikat do 30.08.19

KOMITET ORGANIZACYJNY

 dr hab. Leszek Jankowski,
prof. PIG-PIB (przewodniczący)
 dr Andrzej Szydło
 dr Małgorzata Jugowiec
 dr Małgorzata Garecka
 dr Wojciech Granoszewski

KONTAKT

dr Andrzej Szydło
Państwowy Instytut Geologiczny
– Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Karpacki
ul. Skrzatów 1
31-560 Kraków
tel. 12 290 13 82
karpaty19.krakow@pgi.gov.pl

