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K o m u n i k a t    p i e r w s z y 
 

Kraków - Zakopane 05.01.2010 r. 



 
 

ZAŁO śENIA NAUKOWE 
 
 

Główna problematyka konferencji 
 

 

Konferencja składać się będzie z sesji 
naukowych, obejmujących 3 podstawowe 
dziedziny: 
 
1. nauki o Ziemi: 

- powierzchniowe procesy geodynamiczne 

- wody termalne Podtatrza 

- geologia Tatr i Podtatrza - najnowsze 
badania 

- zasoby wód tatrzańskich 

 
2. nauki biologiczne 

- korytarze ekologiczne na obszarze Tatr 
i Podtatrza 

- fauna i flor obszaru Tatr i Podtatrza 

- ekosystemy nieleśne 

- ekosystemy leśne 

 
3. relacje zachodzące pomiędzy przyrodą 

Tatr a działalnością człowieka 
- otuliny Tatrzańskich Parków Narodowych 

- współpraca samorządów podtatrzańskich 
z Tatrzańskimi Parkami Narodowymi 

- komunikacja w rejonie Tatr i Podtatrza 

- zanieczyszczenie Tatr i Podtatrza 

- sport i turystyka w Tatrach i na Podtatrzu 

- regulacje prawne z zakresu ochrony 
przyrody w Tatrach i na Podtatrzu 

 
Szczegóły na stronie http://home.agh.edu.pl/ptpnoz 

 
 
 
 
 

UWAGI ORGANIZACYJNE 
 

KaŜda sesja składać się będzie z referatów 
zamawianych (20 min + dyskusja), wystąpień ustnych 
(15 min + dyskusja) oraz części posterowej (omówienie 
tematu 5 min + dyskusja). Rozmiar posteru 100 x 70 cm. 
O przyjęciu referatu lub posteru autorzy zostaną 
powiadomieni do 30 kwietnia 2010 br. 
 

Termin przesyłania streszczeń i kart 
zgłoszeniowych upływa z dn. 15 marca 2010 r. 

Streszczenie, maksymalnie 1 strony formatu 
A4, naleŜy przygotować wg wzoru zamieszczonego 
na stronie internetowej 

http://home.agh.edu.pl/ptpnoz 
Streszczenia naleŜy przesyłać drogą elektroniczną 

na adres: tatry2010@gmail.com. 
 
Pełne teksty zgłoszonych prac o objętości nie 

przekraczającej (wraz z załącznikami graficznymi) 20 
stron naleŜy złoŜyć do ostatniego dnia konferencji. 
Zgłoszone prace po pozytywnej recenzji zostaną 
wydrukowane w formie monografii przez wydawnictwo 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

 
 

KOSZTY UCZESTNICTWA 
 

Wysokość opłaty konferencyjnej wniesionej do dnia  
31 sierpnia 2010 r. wynosi 200 zł, a po tym terminie 250 zł. 

(opłata obejmuje między innymi: materiały konferencyjne 
i spotkanie towarzyskie) 

 
 

Opłatę naleŜy zrealizować na konto: 
 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie 
Oddział Krakowski PTPNoZ 

Konto:  43-8589-0006-0000-0027-6418-0001 
 
 

Zakwaterowanie i wyŜywienie uczestnicy konferencji 
organizują we własnym zakresie. 
 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA 

 

w IV Konferencji: 
 

Imię i nazwisko:  

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

Adres do korespondencji: 

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

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

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

tel.: ................................................................... 

e-mail: ................................................................... 

 
Zgłaszam: 

 

referat     poster 
 

(niepotrzebne skreślić) 
 
 
Autor, Autorzy 
...................................................................................................

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

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

 
Temat: 
 
...................................................................................................

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

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

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

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

 
 

................................................ 
(data i podpis) 

 
 

Zgłoszenia moŜna przesłać droga elektroniczną 
na adres: tatry2010@gmail.com  lub pocztą 
na adres biura organizacyjnego konferencji. 


