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KOMUNIKAT NR 2 

 

 

Szanowni Uczestnicy! 
 

 PoniŜej zamieszczamy dalsze informacje o warsztatach. Przekazujemy teŜ formularz 

zgłoszeniowy, z prośbą o wypełnienie go i przesłanie do 29. lutego. Na podstawie formularza 

określimy koszty udziału w konferencji, zaleŜne od statusu uczestnika (i związanej z tym ew. 

zniŜki wpisowego), liczby noclegów, wybranych posiłków. Informację o skalkulowanym in-

dywidualnie koszcie udziału, w celu wpłacenia odpowiedniej kwoty na konto komitetu orga-

nizacyjnego (BRE Bank SA o/Lublin, konto nr 25 1140 1094 0000 2905 1600 1031), otrzy-

macie Państwo w pierwszych dniach marca. Wpłaty naleŜy opatrzyć hasłem BENTOS. Pro-

simy by pamiętać o określeniu, za kogo dokładnie jest wpłata!!! 

 Zatem: 

• wpisowe: studenci i doktoranci – 70 zł, pozostali uczestnicy – 100 zł; 

• noclegi (LOSS Jodła) – 29,50 zł / noc; 

• posiłki (Karczma Młyn) – śniadanie: 10 zł; obiad: 22 zł; kolacja: 10 zł, kolacja-spotkanie 

towarzyskie z niespodzianką (piątek) : 22 zł. 

 Wprawdzie termin przysyłania streszczeń wystąpień to 31. marca, jednak jeśli choć 

część uczestników przygotuje je wcześniej, ułatwi nam w ten sposób przygotowanie tomiku 

konferencyjnego. Zatem nie muszą Państwo czekać do ostatniej chwili! 

 Wymagania co do streszczenia: 

• objętość do 1 strony znormalizowanego maszynopisu, tj. 1800 znaków (licząc spacje); 

• czcionka Times New Roman 12 pkt.;  

• układ – 1. tytuł (wyśrodkowany, pogrubiony); 2. imię i nazwisko autora/autorów (wyśrod-

kowane); 3. adresy pocztowe i e-mail (wyśrodkowane); tekst streszczenia (równanie z obu 

stron, akapity rozpoczynane od wcięcia). 

 Formularz i streszczenie proszę wysłać na adres: Paweł Buczyński, Zakład Zoologii 
UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin. Mile widziana będzie ich wysyłka e-mailem (w 

przypadku formularza – skan w formacie *.jpg lub *.tif), na adres: pawbucz@gmail.com lub 

pbuczyns@biotop.umcs.lublin.pl. 

 Objętość publikacji pokonferencyjnych będzie zaleŜeć od wysokości dofinansowania 

warsztatów, otrzymanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na pośrednictwem 

Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Dlatego szczegółowe wytyczne w sprawie tych 

prac przekaŜemy w 3. komunikacie, a same prace będą zbierane od autorów w czasie trwania 

konferencji. 

 
Z serdecznymi pozdrowieniami, w imieniu komitetu organizacyjnego –  

Paweł Buczyński 


