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TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUCZEM DO PRZESZŁOŚCI:
WSPÓŁCZESNE PROCESY SEDYMENTACYJNE I ICH ZAPIS KOPALNY
Smołdzino, 21-26 czerwiec 2010r.
www. pokos4.amu.edu.pl

Szanowni Państwo, KoleŜanki i Koledzy,
Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia uczestnictwa w konferencji.
Jednocześnie prosimy wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie przesłali
zgłoszeń o ich nadesłanie. Informujemy, Ŝe ostateczny termin zgłoszenia
uczestnictwa oraz nadsyłania abstraktów i uiszczenia opłaty konferencyjnej
upływa 15 lutego 2010 roku. Po tym terminie opłaty będą wyŜsze.
Przypominamy, Ŝe opłata konferencyjna w wysokości 400 PLN (ulgowa
200 PLN) umoŜliwia udział w sesjach referatowych i posterowych oraz pokrywa
koszty materiałów konferencyjnych, całodziennego wyŜywienia w dniach 23 i 24
czerwca, ice-breakera w dniu 22 czerwca oraz uroczystej kolacji lub biesiady
przy ognisku w dniu 23 czerwca.
Oprócz sesji plenarnych proponujemy Państwu dwie wycieczki terenowe
(szczegóły podano w Komunikacie I oraz na stronie internetowej):
W1 – przedkonferencyjna (21-22 czerwiec 2010r.): „Czwartorzędowe procesy
erozyjno-akumulacyjne na środkowym wybrzeŜu Bałtyku”
W2 – pokonferencyjna (25-26 czerwiec 2006r.): „Osady fazy pomorskiej
zlodowacenia bałtyckiego na Pomorzu Środkowym”
Szczegóły dotyczące opłat i zakwaterowania znajdą Państwo w dalszej
części Komunikatu oraz na stronie internetowej. Wszelkie pytania i uwagi
prosimy kierować na adres pokos4@amu.edu.pl
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy !!!
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PROGRAM KONFERENCJI:
20 czerwca
21-22 czerwca
22-23 czerwca
22 czerwca
23-24 czerwca
23 czerwca
25-26 czerwca

– przyjazd i rejestracja uczestników biorących udział w Wycieczce 1
– Wycieczka 1*
– rejestracja pozostałych uczestników
– ice-breaker
– sesje plenarne i posterowe
– uroczysta kolacja lub biesiada przy ognisku
– Wycieczka 2*

*Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego w przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o uczestnictwie
w wycieczce decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Szczegółowy program konferencji zamieścimy w trzecim komunikacie, który zostanie rozesłany w maju 2010
roku do osób, które zgłosiły swój udział.

MEJSCE KONFERENCJI I OPŁATY
Zakwaterowanie w czasie konferencji zapewni nam Gościniec u Bernackich, Smołdzino k. Słupska,
ul. Bohaterów Warszawy 26, 76-214 Smołdzino, tel.: 059 8117364, www.ubernackich.pl. Opłata
konferencyjna nie zawiera kosztów noclegów (65 zł / osoba / noc w pokoju 2-osobowym).
Kwotę wyliczoną w Formularzu zgłoszeniowym pokrywającą koszty uczestnictwa w konferencji prosimy
przelać na konto bankowe:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Bank Zachodni WBK:

77 1090 1362 0000 0000 36017903

podając w tytule przelewu – [subkonto nr 711 966 POKOS’4, imię_nazwisko (uczestnika)].

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, po pisemnym poinformowaniu organizatorów do 15 marca
2010 roku, wniesiona opłata zostanie zwrócona w całości, natomiast po tym terminie zwrócimy 50%
wpłaconej kwoty.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Uczestnikom zapewniamy przewodnik do wycieczek terenowych oraz streszczenia referatów i posterów, a
takŜe pokonferencyjny tom specjalnego wydania kwartalnika GEOLOGOS, który będzie zawierał
recenzowane anglojęzyczne artykuły dotyczące problematyki poruszanej w ramach sesji plenarnych.
Wymogi redakcyjne dla Autorów streszczeń referatów i posterów dostępne są na stronie internetowej
POKOS-u, a dla Autorów artykułów do tomu pokonferencyjnego – na stronie www.geologos.com.pl.

TERMINARZ:
15 lutego 2010r.
maj 2010r.
21-26 czerwca 2010r.
15 lipca 2010r.

– ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów oraz uiszczenia opłaty
konferencyjnej
– Komunikat III (szczegółowy program konferencji, dojazd, etc.)
– POKOS’4
– termin składania artykułów do GEOLOGOS

