
Karta zgłoszeniowa – II Kongres Taksonomii Polskiej

Lasocin (Góry Sowie), 30 maja – 2 czerwca 2011.

Imię i nazwisko, tytuł naukowy: …………………...................................................……………………..

Instytucja: …………………………………..........................................................................……………..

Adres: ………………………………….........................................................................………………….

Telefon: ................................................................; e-mail: ………………………………………………

Rodzaj doniesienia:

Referat (prezentacja) pt.: ….............................................................................................…………………..

........................................................................................................................................................................

Plakat (poster) pt.: …………………..........................................................................................................…

........................................................................................................................................................................

*Zamawiam noclegi: 30 maja/31 maja, 31 maja/1 czerwca, 1 czerwca/2 czerwca.

*Rezerwuję miejsce w pokoju: 2-osobowym (dla jednej osoby),  2-osobowym, 3-osobowym.

*Zamawiam obiady: 31 maja (20 zł), 1 czerwca (20 zł).

*Zamawiam kolacje:  30 maja (20 zł),   31 czerwca (spotkanie towarzyskie) (40 zł),   1 czerwca (20 zł).

*Zamawiam serwis kawowy: 31 maja (10 zł), 1 czerwca (10 zł).

*Zamawiam wycieczkę do Arboretum w Wojsławicach: 31 maja (20 zł).

*Uwaga - wybrane informacje proszę zakreślić.

Zgłoszenia wraz z kopią wpłaty wpisowego, noclegów i wyżywienia prosimy przesłać

w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2011 roku.



Zgłoszenia i kopię wpłaty prosimy kierować na adres:
Prof. dr hab. Dariusz TARNAWSKI

Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców
Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

Instytut Zoologiczny UWr.
ul. Przybyszewskiego 63-77

51-148 Wrocław
tel. 71-375-63-92; 693-543-176

fax. 71-375-63-85
e-mail: elater53@gmail.com; elater@biol.uni.wroc.pl

*Informacje niezbędne do prawidłowego wyliczenia opłat uczestnictwa w kongresie.
Wpisowe:
Dla uczestników do 35 roku życia – 50 zł;
Dla pozostałych uczestników – 100 zł.
Noclegi ze śniadaniami (bufet szwedzki) wliczonymi w cenę miejsca w pokoju:
Pokój dwuosobowy dla jednej osoby – 100 zł;
Pokój dwuosobowy dla dwóch osób – 120 zł (po 60 zł od osoby);
Pokój trzyosobowy – 165 zł (po 55 zł od osoby).
Uprzejmie prosimy też Państwa o ewentualne wskazanie z kim chcieliby dzielić pokój.
Wyżywienie:
Obiady i kolacje po 20 zł.
Spotkanie towarzyskie – 40 zł.
Serwisy kawowe po 10 zł.
Wycieczka do Arboretum w Wojsławicach – 20 zł.

Uprzejmie proszę o skrupulatne wyliczenie swoich kosztów i o dokładne podanie ich w zgłoszeniu
oraz kopii wpłaty. Organizator w przypadku pomyłek zastrzega sobie możliwość korekt.

Wpłaty (z dopiskiem „Kongres”) proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2011 r.
na konto:

Polskie Towarzystwo Taksonomiczne
ul. Sienkiewicza 21

50-335 Wrocław
Nr konta: 15 1050 1575 1000 0005 0269 6834

Streszczenia referatów i posterów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych
– proszę je przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2011 r.
Zatwierdzone przez Radę Programową Konferencji referaty planujemy wydrukować
w materiałach pokonferencyjnych. Proszę je przygotować zgodnie z zasadami przyjętymi
dla czasopisma naukowego „Genus” i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
31 kwietnia 2011 r.

Wiceprezes PTTax.

Prof. dr hab. Dariusz TARNAWSKI

mailto:elater@biol.uni.wroc.pl

