
 

 

 
 

 

VII KONFERENCJA PALEOBOTANIKI CZWARTORZĘDU 
 

 

„Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie 

późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w 

holocenie” 

 
 

 

Komunikat nr 3 

Organizatorzy: Katedra Geomorfologii i Paleogeografii WNG UŁ,  

 

Współorganizatorzy: Komitet Badań Czwartorzędu PAN 

Państwowy Instytut Geologiczny 

 

Termin: 10-12 czerwca 2015 r. 

 

Miejsce obrad: Łódź, ul. Rogowska 26; Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ 

Obiekt położony jest w północno-wschodnim skraju miasta, w odległości około 500 

m od ulicy Strykowskiej, stanowiącej dojazd do węzła autostradowego Stryków. 

Dojazd autobusami MPK linii 51 lub 60, z placu Dąbrowskiego do przystanku 

Rogowska i dalej już trzeba dojść. 

 

Program ramowy: 10.06.2015 r. – przyjazd uczestników, otwarcie Konferencji, sesje referatowe  

   i sesja posterowa; 

11.06.2015 r. – sesja terenowa I; spotkanie towarzyskie (grill)  

12.06.2015 r. – sesja referatowa, sesja terenowa II, podsumowanie i zakończenie    

  Konferencji 

W załączniku szczegółowy program konferencji 

 

Formy wystąpień: referat (czas wystąpienia do 20 minut), komunikat (czas wystąpienia do 10 minut), 

poster – krótka prezentacja (3 min.) tematu podczas sesji posterowej. 

Postery prosimy przygotować w formacie A0 lub A1. 

 

Koszty: Dziękujemy za wpłaty, w indywidualnych, uzgodnionych sytuacjach będziemy 

przyjmować wpłaty na miejscu. 

 

Wyżywienie  

noclegi  

Noclegi zostały zarezerwowane w obiektach CSK Rogowska 26, w cenie noclegów 

jest śniadanie. Pozostałe posiłki wg rezerwacji indywidualnych. Spotkanie 

towarzyskie w formie grilla zaplanowane zostało na 11 czerwca. 

Osoby zainteresowane menu wegetariańskim prosimy o pilną informację. 

  

Materiały 

konferencyjne: 

Przesłane przez autorów streszczenia zostały wydrukowane w formie tomu 

konferencyjnego. Zostanie on umieszczony po konferencji na stronach internetowych 

organizatorów i zostanie rozesłany do uczestników konferencji. 

 

 

Kontakt: 

dr hab. Jacek Forysiak, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii WNG UŁ, 90-139 

Łódź, ul. Narutowicza 88. 

e-mail: paleobotany2015@interia.pl   

W przypadku problemów z dotarciem na miejsce lub potrzebą pilnej informacji 

proszę o kontakt telefoniczny 607654784 

mailto:paleobotany2015@interia.pl
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