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KOMUNIKAT NR 1 

 

Koleżanki i Koledzy ! 

Spotkanie związane z 20. Rocznicą istnienia Sekcji Odonatologicznej PTE mamy za sobą. Było bardzo 

ciekawie i miło. Czas jednak płynie i ostatnia pora  przygotować kolejne Sympozjum. Planujemy je w 

terminie 20-23 czerwca 2019 roku. Miejscem spotkania będą tym razem okolice Krakowa, a dokładniej 

Puszcza Niepołomicka. Tegoroczne sympozjum w naszym zamierzeniu będzie miało charakter głównie 

terenowy, nie wykluczamy jednak wystąpień czy pokazów zdjęć.  

Dlaczego Puszcza Niepołomicka? Bo to miejsce ciekawe i dla nas mające wartość historyczną. 

Dysponujemy danymi z tego terenu, ale pochodzą one sprzed ok. 80 lat. Planujemy ponowną (choćby 

pilotażową) eksplorację tego terenu i kolejne, jak to w przypadku naszych spotkań, wspólne rozeznanie 

sprawy „Ważka a Puszcza Niepołomicka”. 

 

Sprawy organizacyjne. Informacja, tymczasem wstępna - konieczna będzie odpowiedź ze strony 

potencjalnych uczestników. Miejscem spotkania i naszą bazą będzie Kompleks Wypoczynkowy Bobrowe 

Rozlewisko w Zabierzowie Bocheńskim (25 km od Krakowa, 8 km od Niepołomic) (www.bobrowe-

rozlewisko.pl). Do dyspozycji mamy domki 6-osobowe. Od gospodarzy ośrodka dostaliśmy następującą 

informację o kosztach noclegów: 

20.06.-23.06. 
200 zł za domek / doba + 15 zł od osoby za dobę (kolejna doba to 200 zł za domek + 10 zł od osoby za dobę) 
 
Z podanej informacji wynika, że przy pełnym obłożeniu domków koszt trzech noclegów wyniesie ok 135  zł 
(czyli niedrogo). Być może wynajmiemy na parę godzin salę konferencyjną lub dostosowaną do takiego celu 
wiatę – to dodatkowy koszt, ale o tym będziemy mogli zdecydować po otrzymaniu zgłoszeń. Rezerwacja 
domków w ośrodku wymaga wpłacenia zaliczki – tymczasem tę sprawę biorą na siebie organizatorzy 
(rozliczymy się na miejscu). 
 
Żeby mieć pewność, ile miejsc potrzebujemy, bardzo prosimy o przesłanie jasnej deklaracji chęci 
uczestnictwa w spotkaniu. Prosimy zatem o nadesłanie karty zgłoszeniowej (wzór poniżej) i tym samym 
deklaracji uczestnictwa w XVI Ogólnopolskim Sympozjum Odonatologicznym. Deklaracje proszę wysłać na 
adres: tonczyk.grzegorz@gmail.com do końca lutego br. (tj. do dnia 28.02.2019 r.). Na tej podstawie 
ustalimy nasze rzeczywiste zapotrzebowanie i ostateczną cenę wynajęcia domków. Osoby, które zgłoszą się 
po terminie – oczywiście mogą być uczestnikami spotkania, jednak sprawę noclegów będą zmuszone 
załatwić indywidualnie. 
 
Sprawa wyżywienia jest tym razem bardzo prosta – mieszkać będziemy tuż obok Karczmy Bobrowe 
Rozlewisko (www.bobrowe-rozlewisko.pl/index.php/karczma). 

 
    
          Komitet Organizacyjny 

Katarzyna Kusal, Grzegorz Tończyk, Paweł Buczyński 
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KARTA ZGLOSZENIOWA 

XVI Sympozjum Sekcji Odonatologicznej 

Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 

Zabierzów Bocheński, Puszcza Niepołomicka, 20-23.06.2019 r.  

 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres pocztowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………….. 

e-mail: …………………………………….. 

Przyjeżdżam*: sam(a)/z osobą towarzysząca 

Przyjeżdżam samochodem*: tak/nie 

Rezerwuję noclegi**: 20/21.06 (czwartek/piątek), 21/22.06 (piątek/sobota), 22/23.06 (sobota/niedziela) 

 

Zgłaszam chęć wygłoszenia komunikatu (15 minut). Tytuł wystąpienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość i data: ………………………………….   Podpis: ……………………………………………. 

 

 

* prosimy o zaznaczenie wyboru 

**prosimy o zaznaczenie wyboru i potraktowanie tej informacji jako ostatecznej deklaracji wiążącej się ze 

zobowiązaniem finansowym 

 

 


