
Formularz zgłoszeniowy  

VII Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu 

Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i 

narastania antropopresji w holocenie 

10-12 czerwca 2015 r. 

Łódź 

 

Obrady VII Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu rozpoczną się dnia 10 czerwca 2015 r. 

(wtorek) około godziny 10:30; zakończenie Konferencji nastąpi 12 czerwca 2015 r. (piątek) 

około godziny 18:00. Rejestracja uczestników w dniu 10. 06. 2015 r. od godziny 08:00. 

 

Noclegi i wyżywienie: 

Uczestnicy VII Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu zostaną zakwaterowani w Centrum 

Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, Łódź, ul. Rogowska 26. Obiekt ten jest położony na 

peryferiach Łodzi, obrady będą toczyć się na miejscu, tam też znajduje się stołówka dla gości 

konferencji. Orientacyjne ceny noclegów w C Sz-K UŁ oraz przybliżone ceny posiłków 

podano w komunikacie nr 1.   

 

Opłata konferencyjna:  

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 300 zł/os, dla doktorantów i asystentów 

przewidujemy opłatę zniżkową w wysokości 200 zł/os. Opłata konferencyjna obejmuje: 

koszty przygotowania tomu z abstraktami wystąpień, koszty organizacji sesji terenowych i 

kameralnych oraz uroczystą kolację. Opłata konferencyjna może zostać obniżona w 

przypadku pozytywnego wyniku starań o dofinansowanie organizacji Sympozjum. 

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: 

paleobotany2015@interia.pl 

lub pocztą tradycyjną na adres:  

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

Narutowicza 88. 

 

Termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego upływa z dniem 31 października 2014 r. Wraz 

z komunikatem nr 2 do osób zainteresowanych zostanie przesłany formularz rezerwacji 

noclegów i posiłków. 
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Formularz zgłoszeniowy 

VII Konferencji Paleobotaniki Czwartorzędu 

Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i 

narastania antropopresji w holocenie 

 

10-12 czerwca 2015 r. 

Łódź 

 

 
Imię i nazwisko uczestnika Konferencji:....................................................................................................  

 

 
Imię i nazwisko autora/współautorów wystąpienia:....…..………………………………………………. 

 

 
Stopień/tytuł naukowy:…………………………………………………………………………………... 

 

 
Afiliacja uczestnika/autora:...…………………………………………………………………………..... 

 

 
Zgłaszam wystąpienie pt:…………………………………...……………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
w formie: referatu (20 min.) / komunikatu (10 min.) / posteru* 

 
 

* prosimy zakreślić właściwe; w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają 

możliwość zmiany formy wystąpienia. 

 

 


