
45. Sympozjum Speleologiczne
 Komunikat 1

Ojców, 21–23.10.2011 r.
ORGANIZATORZY  SYMPOZJUM

Sekcja Speleologiczna
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków

Ojcowski Park Narodowy, Ojców

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk o Ziemi, Kraków

Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

KOMITET ORGANIZACYJNY

Józef Partyka
Elżbieta Dumnicka
Michał Gradziński
Helena Hercman

Jan Urban
Wojciech Wróblewski

 
STRONA SYMPOZJUM

http://45sympozjum.aq.pl/

http://45sympozjum.aq.pl/


PROGRAM  SYMPOZJUM
20.10.2011  r. (czwartek) –  od  godz.  18  –  przyjmowanie  uczestników  (recepcja  Ośrodka  Edukacyjno-

Dydaktycznego Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie)
21.10.2011 r. (piątek) 

– godz. 10–15 sesja terenowa A
– godz. 16–19 – otwarcie sympozjum, sesja referatowa

22.10.2011 r. (sobota) 
– godz. 09–14 sesja terenowa B
–  godz.  15–19  –  sesja  referatowa  i  posterowa,  zebranie  sprawozdawczo-wyborcze  Sekcji 

Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika 
23.10.2011 r. (niedziela) 

– godz. 09–14 sesja terenowa C 

1. Sesje referatowe i sesja posterowa:
Tematyka  prezentacji  winna obejmować wyniki  eksploracji  i  wielokierunkowych  badań jaskiń oraz  szeroko 
pojętych zjawisk krasowych (geologicznych, hydrologicznych, biologicznych, archeologicznych itp.). Szczegóły 
zostaną  podane  w  drugim  komunikacie  po  otrzymaniu  zgłoszeń.  W  przypadku  dużej  liczby  zgłoszonych 
referatów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do organizacji sesji równoległych lub decyzji o przedstawieniu 
części referatów w formie posterów.

2. Sesje terenowe:
Sesja terenowa A – Ojców – Krakowska Brama – Murownia – Iwiny (Łykawiec)  wąwóz Stodoliska – 

Jaskinia Maszycka i Zamieszkała (z chatą pustelnika)
Sesja terenowa B –  Jaskinia Ciemna, jaskinia Okopy Wielka Dolna i Górna, Góra Koronna i Góra 

Okopy
Sesja terenowa C 

wariant krótszy – Jaskinia Łokietka, Dolina Sąspowska, jaskinia Koziarnia
wariant  dłuższy – Jaskinia  Łokietka,  Jaskinia  Krakowska  i  Biała,  Jama Ani,  Jaskinia  Sąspowska i 
Koziarnia

MIEJSCE  OBRAD
Sympozjum rozpocznie się w piątek (8.10.2011 r.)  o godzinie 10:00 w  Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym 
Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie. Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegów z czwartku 
na piątek (20/21.10.11). Dojazd do Ojcowa we własnym zakresie. Podczas sympozjum organizatorzy zapewniają 
przejazdy wynajętymi autobusami.
Wyżywienie uczestników zapewnia Biuro Usług Turystycznych „Ojcowianin”, 32-047 Ojców 15; 
tel.: 12 389-20-89. 
Noclegi  na  terenie  Ojcowa  w  cenie  około  30–40  złotych  można  zamawiać  indywidualnie  w  ww.  Biurze 
„Ojcowianin”  (tel.  j.w.)  lub  w  następujących  kwaterach  prywatnych.  Miejsca  noclegowe  są  usytuowane  w 
odległości 200–400 m od miejsca obrad:
– Jolanta Bosak tel. 12 389 20 63
– Maria Marcińska tel. 12 389 21 98
– Państwo Leśniewscy tel. 12 389 20 30
– Państwo Płascy tel. 12 389 20 51
– Państwo Łukasikowie te. 12 389 20 48
Kwatery droższe – cena około 100 zł za jedno miejsce:
– Zajazd Zazamcze, Adam Staroń, tel. 12 389 20 83 (kwatera bardzo dobra, tylko nieco większa odległość – 

ok. 1 km od miejsca obrad), 
– Paweł Bosak (kwatera bardzo dobra), tel. 12 389 20 44.

W ośrodku nie będzie możliwości przygotowywania posiłków we własnym zakresie.
Szczegóły zostaną podane w drugim komunikacie.



PRZEWIDYWANE KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata konferencyjna 70 zł 
Opłata konferencyjna zniżkowa 50 zł
Nocleg (zamawiany we własnym 
zakresie )

30–40 zł lub 
ok. 100 zł.

Śniadanie 15 zł.
Obiad 25 zł
Kolacja 15 zł
Uroczysta kolacja 22.10.2011 r. 60 zł

Opłata  konferencyjna  obejmuje:  udział  w sympozjum, materiały  sympozjalne,  udział  w sesjach  terenowych 
(wraz  z przejazdami).  Opłata  zniżkowa  przysługuje  członkom  Sekcji  Speleologicznej  PTP  im.  Kopernika. 
Dokładne koszty zostaną podane w komunikacie nr 2 po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu.

WPŁATY
Opłatę konferencyjną, koszty zakwaterowania i wyżywienia tradycyjnie będzie można wpłacać na miejscu po 
przyjeździe.

TERMINARZ
01.09.2011 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa
20.09.2011 r. – wysłanie Komunikatu nr 2
06.09.2011 r. – ostateczny termin przysyłania streszczeń referatów! 

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Podobnie  jak  w  poprzednich  latach  zostaną  wydane  materiały  sympozjalne  obejmujące  przewodnik  sesji 
terenowych oraz abstrakty referatów. Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie dwustronicowych abstraktów 
w terminie do dnia 6 września br.  do dr Jana Urbana,  al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, najlepiej  drogą 
elektroniczną na adres e-mail: <urban@iop.krakow.pl>. Materiały do publikacji powinny mieć tytuły również w 
języku  angielskim.  Jest  także  możliwość  dołączenia  do  nich  bardzo  krótkich,  2-3  zdaniowych  streszczeń 
(informacji o temacie publikacji) w języku angielskim. 

W celu ułatwienia redakcji  tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury.  W tekście 
abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury: "(Kowalski, Nowak 1984)" - czyli 
bez przecinka przed datą, przy jednym lub dwu autorach oraz "Kowalski i in. 2008)" - przy publikacji mającej 
trzech  lub  więcej  autorów.  W  spisie  literatury  prosimy  o  stosowanie  kolejności  danych  oraz  znaków 
interpunkcyjnych i liternictwa zgodnie z poniższymi przykładami: 
"Kowal J., Nowak A. 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie 3 (15): 3-5." – przy cytowaniu artykułów w czasopismach.  
"Janik W. red. 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, ss. 85." – przy cytowaniu książek 
lub innych wydawnictw nieperiodycznych. 
"Kowal J., Nowak A., Janik W. 2008. Fauna jaskini. W: Janik J. (red.) Jaskinia Górna – eksploracja i badania. 
PWN,  Wrocław:  35-41."  -  przy  cytowaniu  rozdziałów  w  książkach  lub  innych  wydawnictwach 
nieperiodycznych.

DOJAZD
Samochodem  do  wsi  Ojców  od  strony  Skały  lub  Jerzmanowic;  miejsce  obrad  i  recepcja  znajdują  się  w 
odległości 100 m od parkingu przy zamku w Ojcowie, w budynku „Hotel Pod Kazimierzem”. 

KORESPONDENCJA
Adres e-mail: wojciech.wróblewski@uj.edu.pl



45. Sympozjum Speleologiczne
Ojców, 21–23 października 2011 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nazwisko:
Imię:

Miejsce pracy: 

Adres:

E-mail:
Telefon:

Zgłaszam następujący referat lub komunikat:

Autor (autorzy): 

Tytuł: 

Zamierzam wziąć udział w sesjach terenowych:
A   TAK  NIE w dniu 21.10.11 r. 
B   TAK  NIE w dniu 22.10.11 r. 
C   TAK  NIE w dniu 23.10.11 r.
 
Zamawianie noclegów we własnym zakresie w ww. Biurze Usług Turystycznych „Ojcowianin” lub 
kwaterach prywatnych. 

Zamawiam następujące posiłki 
(zaznaczyć znakiem +):

21.10.11 r. piątek śniadanie
21.10.11 r. piątek obiad
21.10.11 r. piątek kolacja
22.10.10 r. sobota śniadanie
22.10.11 r. sobota obiad
22.10.11 r. sobota uroczysta kolacja
23.10.11 r. niedziela śniadanie

Kartę zgłoszeniową należy wysłać na adres:

Mgr Wojciech Wróblewski,
Instytut Nauk Geologicznych UJ
ul. Oleandry 2a, 30–063 Kraków

lub pocztą elektroniczną na adres:
wojciech.wroblewski@uj.edu.pl
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