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Komunikat nr 2 
 

 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję za zgłoszenie uczestnictwa  

w Konferencji.  

Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy ponad 40 zgłoszeń z różnych ośrodków 

krajowych. 

 

MIEJSCE OBRAD: 

 

  Ustka, Ośrodek Wypoczynkowy JANTAR, ul. Wczasowa 14  

 

RAMOWY PROGRAM: 

  

3 czerwca – wieczorem - zakwaterowanie i rejestracja uczestników,  

4 czerwca – godz. 10
00   

- początek obrad, wieczorem: spotkanie towarzyskie, 

5 czerwca  - obrady; późnym popołudniem zakończenie konferencji. 

 

PUBLIKACJE: 

  

Planujemy wydanie: 

- zeszytu obejmującego streszczenia: referatów (3 strony maszynopisu), komunikatów (1 

strona maszynopisu) i posterów (1 strona maszynopisu). Prosimy o przesłanie tekstu na 

płycie wraz z wydrukiem do 16 kwietnia 2012. 

- publikacji recenzowanej, zawierającej pełne treści wystąpień (referaty: objętość 1 arkusza 

wydawniczego (w tym: ilustracje), komunikaty i postery po 0,5 stron arkusza 

wydawniczego (w tym: ilustracje); do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku 

angielskim o objętości 10% całości tekstu oraz przetłumaczony tytuł i podpisy do 

ilustracji). 

Materiałów tych oczekujemy podczas konferencji; najpóźniej do 15 października 

2012. 

 

 

 



 

 

 

 

WYMOGI REDAKCYJNE: 

 

Teksty powinny być napisane w edytorze Word for Windows, przy zachowaniu 

następujących standardów: styl standardowy, czcionka (Times New Roman) 12 pkt., tekst 

wyjustowany, dzielenie automatyczne wyrazów, marginesy (lewy, prawy, górny, dolny) po 

2,0 cm, tabulacja 1,25 cm, odstępy między wierszami 1,5  wiersza. 

Ilustracje w formacie A4 lub mniejszym, wykonane na kalce lub ksero dobrej jakości 

albo w postaci wydruku komputerowego. Ryciny mogą być przygotowane cyfrowo i zapisane 

jako pliki graficzne w formacie JPG, CDR, BMP lub TIF. Odsyłacze do ilustracji w tekście 

należy umieścić w nawiasach. 

Spis literatury należy sporządzić według zasad stosowanych w  „Badaniach 

Fizjograficznych nad Polską Zachodnią”, lub w „Geologia i geomorfologia Pobrzeża i 

południowego Bałtyku 8”.  

Literaturę w tekście należy cytować podając nazwisko autora (autorów) i rok wydania 

pracy. 

 

KOSZTY I  OPŁATY: 

 

 Koszty uczestnictwa w konferencji nie uległy zmianie. Wynoszą one 400 zł. 

 

 Kwotę 400 zł, prosimy wpłacać w terminie do 10 kwietnia 2012 r., na konto: 

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne o/ Słupsk, PKO Bank Polski S.A. I o/ Słupsk, 

 14 1020 4649 0000 7102 0053 2283, z dopiskiem „Geologia...”,  

 

- noclegi – rezerwacje prosimy załatwiać indywidualnie korzystając ze strony OW Jantar  

w Ustce (www.jantar.ustka.pl, biuro@jantar.ustka.pl) w terminie do 10.04.2012; ceny (za 

dobę, ze śniadaniem): pokój 1 os – 140 zł, pokój 2 os – 190 zł, pokój 3 os – 240 zł, 

apartament – 300 zł, pokój 2 os komfort – 220 zł 

 

TERMINY: 

 

 Przesłanie streszczeń        10 kwietnia 2012 

 Dokonanie wpłat kosztów udziału w konferencji  10 kwietnia 2012 

 Ostateczny termin rezerwacji noclegów w OW Jantar  10 kwietnia 2012 

 Przesłanie komunikatu nr 3     15 maja 2012 

 Dostarczenie pełnej treści wystąpień (do druku)  15 października 2012  

 

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami  

                   Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

       

  

     Dr hab. Wacław Florek 

               prof. AP w Słupsku 

 

 

http://www.jantar.ustka.pl/
mailto:biuro@jantar.ustka.pl


 

 

 

 
Korespondencję prosimy kierować na adres: 

 

Mgr Celestyna Śmielak 

Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu 

Akademia Pomorska w Słupsku 

ul. Partyzantów 27 

76-200 Słupsk 

tel. +598400-170, +598400-173, lub +598400-501  e-mail: celestyna.smielak@gmail.com  

 

mailto:celestyna.smielak@gmail.com

