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Komunikat nr 2 

XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne 

Drawieński Park Narodowy, Zatom, 21-23.05.2020 

„Rzeki włosienicznikowe  

 Drawieńskiego Parku Narodowego” 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy ! 

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w XXVII Ogólnopolskich Warsztatach 

Bentologicznych. Wstępnie zadeklarowało udział ponad 70 osób. Tak jak informowaliśmy, 

spotkanie odbędzie się 21-23 maja 2020 r. w Drawieńskim Parku Narodowym. Miejscem 

spotkania będzie Ośrodek Agroturystyczny w Zatomiu. Organizatorami Warsztatów są: 

Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Drawieński Park 

Narodowy, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Katedra Zoologii Bezkręgowców i 

Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Innowacji Badań i Nauki Lublin.  

Przypominamy, zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie nr 1, że wątkiem 

przewodnim Warsztatów będą rzeki włosienicznikowe i wszystko to, co w nich żyje (i na 

czym się znamy). Planujemy inną niż zazwyczaj formułę spotkania. Tym razem 

zaplanowaliśmy głównie wysiłek fizyczny i wspólne opracowywanie zebranych w terenie 

materiałów. Część referatowa będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Prezentacje 

tematów badawczych realizowanych przez uczestników przewidujemy wyłącznie w formie 

POSTERÓW. Ostatni dzień warsztatów (sobota) będzie również dniem roboczym. Chcemy 

nadać Warsztatom charakter praktyczno - edukacyjny. Planujemy spływ kajakowy, 

opracowanie zebranych podczas jego trwania materiałów, przygotowywanie materiałów 

edukacyjnych dotyczących rzek włosienicznikowych oraz inne atrakcje. Przede wszystkim 
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jednak chcemy spędzić kilka dni twórczo, w otoczeniu unikalnej przyrody, z możliwością 

poznania i nauczenia się czegoś nowego, ale też zwykłych rozmów. 

Komunikat nr 2 wysyłamy tylko do osób, które wyraziły zainteresowanie udziałem w 

Warsztatach. Prosimy o wypełnienie załączonej KARTY UCZESTNICTWA i odesłanie jej na 

adres warsztaty.dpn.zatom.2020@gmail.com, do dnia 10 marca 2020 r. W związku z dużą 

liczbą chętnych osoby, które nie nadesłały deklaracji wstępnej najprawdopodobniej będą 

mogły uczestniczyć w Warsztatach, jednak potwierdzenie otrzymają po ostatecznej 

deklaracji osób wcześniej zgłoszonych.  

 

Odpowiedź prosimy nadesłać do 10 marca 2020 roku. 

 

Ze względów organizacyjnych osobom, które nadeślą KARTĘ UCZESTNICTWA, 

przedstawimy „regulamin” dotyczący ewentualnej rezygnacji z udziału w Warsztatach oraz 

„regulamin” dla osób uczestniczących w zaplanowanym spływie kajakowym.  

 

Informacje podstawowe dotyczące Warsztatów  

WPISOWE 120 ZŁ  

 

Miejsce: Ośrodek Agroturystyczny – GOŚCINIEC, Zatom 11 

http://gosciniec.zatom.pl/ 

 

Koszty: podajemy koszty całościowe obejmujące 4 noclegi oraz posiłki od środy 20 maja 

(kolacja), do niedzieli 24 maja (śniadanie); ze względów organizacyjnych nie ma możliwości 

wyboru dni i posiłków. Płacimy za całą usługę !!!  

 UWAGA: Wyjaśniając ewentualne wątpliwości  informujemy, że program Warsztatów  

(w wersji roboczej przesłany w Komunikacie nr 1) obejmuje zajęcia od wczesnych godzin 

porannych w czwartek 21 maja (spływ) do godzin wieczornych w sobotę (23 maja).  

Uznaliśmy zatem, że wszyscy uczestnicy dotrą na miejsce spotkania dzień wcześniej (w 

środę) i wracać będą w niedzielę.  

Noclegi: Pokoje 2-3 osobowe; przy zgłoszonej dużej liczbie uczestników zapewniamy noclegi 

w Ośrodku Agroturystycznym GOŚCINIEC oraz w kilu innych miejscach oddalonych nie więcej 

niż 100-150 m od miejsca odbywania się Warsztatów.  

Cena noclegu: 160 zł (4 noclegi) 

Wyżywienie: śniadanie, obiad, prowiant podczas spływu, kolacja, grill – 250 zł (całość)  

 

OGÓŁEM KOSZT WARSZTATÓW: 120 zł (WPISOWE) + 410 zł (noclegi i wyżywienie) 

 

Numery kont, na które należy dokonać wpłaty (podamy termin; wpłaty należy dokonać 

przed Warsztatami, co umożliwi przekazanie Państwu rachunków podczas spotkania) 

 

mailto:warsztaty.dpn.zatom.2020@gmail.com
http://gosciniec.zatom.pl/
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Uwaga: dodatkowe informacje dotyczące dojazdów, okolicznych sklepów, restauracji, 

bankomatów itp. zostaną podane w Komunikacie nr 3 dla osób, które nadeślą KARTY 

UCZESTNICTWA i zadeklarują chęć udziału w warsztatach. Zwracamy jednak uwagę, że 

miejsce położone jest w środku Drawieńskiego PN, na uboczu i nie oferuje wszystkich 

możliwych „miejskich” udogodnień. 

 

W Komunikacie nr 1 określiliśmy, że wystąpienia uczestników przewidujemy 

wyłącznie w formie posterów. W związku z tym, prosimy o nadesłanie streszczeń do dnia 

(termin nieprzekraczalny) 20 kwietnia 2020 roku na adres: 

warsztaty.dpn.zatom.2020@gmail.com 

 

Streszczenia plakatów 

Prosimy o nadsyłanie streszczeń o objętości do 1 strony, format .doc, .docx lub .rtf, czcionka 

Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza; bez rysunków, tabel 

i spisu literatury oraz bez wprowadzania w tekście wyróżnień innych niż kursywa (dotyczy 

gatunków/rodzajów). Układ streszczenia powinien być następujący: tytuł plakatu, imię i 

nazwisko autora (autorów), pełna nazwa instytucji, adres instytucji, adres e-mail, tekst 

streszczenia. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość wnoszenia poprawek 

redakcyjnych. 

 

      Komitet Organizacyjny 

dr Grzegorz Tończyk, dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik 

 

 

UWAGA !! 

Przypominamy, że zaplanowany na pierwszy dzień Warsztatów spływ Korytnicą 

zaplanowany jest na około 8 (lub więcej) godzin. Prosimy zatem o rozwagę w 

podejmowaniu decyzji o uczestniczeniu w tym zdarzeniu. Nie wiemy jaka będzie pogoda i 

czy nie wystąpią  nieprzewidziane trudności. Alternatywą dla osób nie uczestniczących w 

spływie jest wycieczka piesza do rezerwatu Radęcin.  
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KARTA UCZESTNICTWA 
Prosimy wypełnić i odesłać na adres warsztaty.dpn.zatom.2020@gmail.com                           
do dnia 10 marca 2020 roku. 
 

Nazwisko  

Imię  

Stopień/tytuł naukowy  

Instytucja  

Adres instytucji  

E-mail   

Tytuł proponowanego posteru  
(rozmiar max 70 x 100 cm lub 50 x 70 
cm) 

 
 

Dieta wegetariańska  

Spływ kajakowy (tak/nie)*  

Wycieczka – rezerwat (tak/nie)*  

Nocleg** (całość – 4 noclegi) (tak/nie)  

Wyżywienie** (całość) (tak/nie)  

 

* prosimy wybrać opcję spływu kajakowego lub wycieczki do rezerwatu; nie ma 
możliwości uczestniczenia w obu wydarzeniach 
 

** ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wyboru dni i posiłków. Płacimy za całą 
usługę !!! 
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