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Komunikat III
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Szanowni Uczestnicy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego bardzo dziękujemy za nadesłane formularze zgłoszeniowe,
zgłosiło się ponad 70 osób. W Komunikacie III przedstawiamy warunki finansowe uczestnictwa w
tegorocznych Warsztatach Bentologicznych.

Wpisowe: 150 zł (opłata zawiera takie elementy jak materiały zjazdowe, koszty produktów zapewnionych
podczas przerw, suchy prowiant na wycieczki, ognisko oraz transport). Dzięki uprzejmości sponsorów udało
się ograniczyć koszty uroczystej kolacji: opłata dla studentów i doktorantów wynosi 15 zł, dla pozostałych
uczestników 30 zł. Osoby, które chcą aby koszt uroczystej kolacji został uwzględniony na rachunku
proszone są o powiększenie wpisowego o podane kwoty. Istnieje możliwość dokonania wpłaty związane z
kosztami uroczystej kolacji na miejscu – jednak nie będzie w takiej sytuacji możliwe wystawienie osobnego
rachunku !
Wpłaty należy dokonywać na:
Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34‐500 Zakopane
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków
Nr rachunku: 31 1130 1150 0012 1252 0720 0005
( w tytule przelewy proszę napisać: opłata uczestnictwa lub opłata uczestnictwa i uroczysta kolacja)
OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ NA PODANE KONTO DO 20 KWIETNIA br (proszę o przesłanie dowodu wpłaty)
Miejsce obrad, zakwaterowanie, wyżywienie
Warsztaty odbędą się w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, ul.
Chałubińskiego 42a.
Zakwaterowanie w pokojach 2‐3 osobowych Willa Krzesanica, ul. Broniewskiego 25
Koszt: 35 zł + 10 zł śniadanie (razem 45 zł)/doba – całość kosztów może zostać uwzględniona na odrębnym
rachunku – proszę o podanie danych do wystawienia faktury
Wyżywienie: pozostaje do wyjaśnienia zamówienie kolacji; zwracam uwagę, że 9 maja planowane jest
ognisko, a 10 maja uroczysta kolacja; wynika z tego, że do zabezpieczenia jest kolacja 8 maja i ewentualnie
11 maja; w ośrodku „Willa Krzesanica” jest możliwość zamówienia kolacji – zachęcam jednak do
zorganizowania się we własnym zakresie, z dwóch powodów – można w ten sposób obniżyć koszty
konferencji lub mieć okazję na zwiedzanie Zakopanego.
Proszę w związku z powyższym jeszcze raz spojrzeć na swoje formularze zgłoszeniowe i ewentualne
dokonanie poprawek.
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