Ogólnopolska konferencja naukowa
„Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce. Tradycja – Fundamenty – Wyzwania”
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Szanowni Państwo,

MIEJSCE KONFERENCJI:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
„Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce. Tradycja Ośrodek Wypoczynkowy NEPTUN,
83-224 Borzechowo, ul. Szkolna 46,
– Fundamenty – Wyzwania”
- sesja referatowa
W 2019 roku uroczyście obchodzimy 150- Arboretum Wirty
lecie Arboretum w Wirtach, najstarszej tego typu – sesja terenowa
jednostki w Polsce. W naszym mniemaniu, to
doskonała okazja, aby odnieść się do historii oraz RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:
wyzwań stojących przed arboretami i ogrodami
18 września 2019 roku
botanicznymi w Polsce.
 uroczyste otwarcie konferencji
Celem konferencji jest zebranie kolejnych
 sesja referatowa – wykłady zaproszonych
opracowań uzupełniających istniejący stan wiedzy
naukowców
a także upowszechnienie najnowszych ustaleń
 uroczysta kolacja
badaczy w tej dziedzinie.
Proponujemy zorganizowanie konferencji
dwudniowej, na którą zapraszamy leśników, 19 września 2019 roku
dendrologów, biologów, historyków i filologów
 sesja terenowa
zajmujących się historią, zagospodarowaniem oraz
(zwiedzanie Arboretum Wirty)
rozwojem arboretów i ogrodów botanicznych.
 sesja referatowa – wykłady zaproszonych
naukowców

zakończenie
Serdecznie zapraszam
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prof. nadzw. dr hab. Andrzej Jagodziński
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dr hab. Marcin Kubus (Polskie
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dr Krzysztof Jażdżewski (Muzeum Ziemi
Kościerskiej w Kościerzynie)

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Udział w konferencji należy zgłosić do 15 lipca
2019r., wysyłając wypełnione zgłoszenie oraz
dokonując opłaty konferencyjnej. W przypadku
chęci wygłoszenia referatu należy przesłać
streszczenie wystąpienia pocztą elektroniczną na
adres:k.mroczkiewicz@gdansk.lasy.gov.pl
do 15 lipca 2019r. Decyzję o zakwalifikowaniu
zgłoszenia do sesji referatowej podejmie Komitet
Naukowy, a informacja o decyzji przesłana zostanie
pocztą
elektroniczną
na
adres
Autora
do 15 sierpnia 2019 roku.

OPŁATY
Opłata konferencyjna wynosi 390 zł. Z opłaty
zwolnieni są referenci. Opłata za uczestnictwo w
konferencji obejmuje: koszty organizacyjne,
materiały konferencyjne, serwis kawowy i obiad
podczas przerw w obradach, uroczystą kolację w
pierwszym dniu konferencji. Opłata konferencyjna
nie obejmuje kosztu noclegów.
Kwotę pokrywającą koszty uczestnictwa prosimy
wpłacić na rachunek bankowy:
Bank Ochrony Środowiska S.A. Gdańsk

WAŻNE TERMINY
do 15 lipca 2019 r. – zgłoszenie udziału w
konferencji, wniesienie opłaty konferencyjnej,
przesłanie streszczenia referatu
do 15 sierpnia 2019 r. – przesłanie decyzji
Komitetu Naukowego o zakwalifikowaniu
zgłoszenia do sesji referatowej
do 30 sierpień 2019 r. – wysłanie uczestnikom
pełnego programu konferencji pocztą
elektroniczną.
SEKRETARIAT KONFERENCJI

09 1540 1098 2059 0000 5302 0001
Odbiorca:
Nadleśnictwo Kaliska
ul. Długa 64
83-206 Kaliska

Katarzyna Mroczkiewicz tel. 58 5889 787
k.mroczkiewicz@gdansk.lasy.gov.pl
Jakub Piechowiak tel. 58 5883 581
j.piechowiak@gdansk.lasy.gov.pl

W tytule przelewu należy podać następujące dane:
imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek
„Konferencja”. Faktura VAT zostanie wystawiona
zgodnie z danymi podanymi w przelewie.
PATRONAT:

mgr inż. Bartłomiej Obajtek – Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Gdańsku

dr inż. Janusz Dawidziuk – Prezes Polskiego
Towarzystwa Leśnego

dr hab. Marcin Kubus – Prezes Polskiego
Towarzystwa Dendrologicznego

