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Szanowni Państwo!
Jak zapewnie pamiętacie, planujemy w czasie tegorocznego spotkania
Jurassica X zapoznać Was z utworami jurajskimi odsłaniającymi się na obszarze
ukraińskiego Zakarpacia oraz graniczącego z nim najbardziej wschodnim
rejonem Słowacji. Przed nami kilka dni poznawania odsłonięć profili jury
pienińskiego pasa skałkowego i obszarów przyległych, poczynając od utworów
jury najstarszej, na pograniczu najwyższej jury i dolnej kredy kończąc.
Ze względu na specyficzne warunki organizacji naszego tegorocznego
spotkania, wynikające ze znacznej odległości, którą mamy do pokonania oraz
konieczności przekraczania granicy z Ukrainą, na której obowiązuje kontrola
paszportowa, planujemy dłuższy niż zazwyczaj czas trwania konferencji.
Jej rozpoczęcie planujemy w dniu 25.06.2012 r. w Krakowie, skąd udamy
się wspólnie autokarem na Ukrainę. W związku z tym osobom spoza Polski
proponujemy ewentualną możliwość dołączenia do nas we wschodniej Słowacji.
Następne dni spędzimy na obszarze pomiędzy Khustem a Rakhivem, gdzie
planujemy 1 dzień referatowy oraz 2 dni wycieczek terenowych. Czwartego
dnia przekroczymy granicę ukraińsko-słowacką, by zapoznać się z profilem jury
w Benetinie koło miejscowości Michalowce na Słowacji. Tam też planowany
jest nocleg przed powrotem do Krakowa, który nastąpi dnia 30.06.2012 r.
Przewidujemy, że dotrzemy tam w godzinach popołudniowych, by uczestnicy
konferencji zdążyli dotrzeć tego dnia do domów.

Po skrupulatnej kalkulacji przewidywany całkowity koszt konferencji
wynosi 980,00 zł. Obejmuje on: transport autokarem z i do Krakowa, przejazdy
autokarem do odsłonięć, 5 noclegów (4 na Ukrainie, 1 na Słowacji), pełne
wyżywienie od kolacji 25.06.2012 r. do śniadania 30.06.2012 r. oraz suchy
prowiant na drogę powrotną, ubezpieczenie, materiały konferencyjne.
Wpłaty należy dokonać w terminie do 30.04.2012 r. na konto Polskiego
Towarzystwa Geologicznego PKO BP SA I Oddział Kraków 45 1020 2892
0000 5202 0181 6842 z dopiskiem „Jurassica X”
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego jako
oddzielny załącznik i przesłanie go w terminie do 15 kwietnia 2012 r. na adres
anna.feldman-olszewska@pgi.gov.pl
Ze względu na konieczność ubezpieczenia grupowego prosimy o podanie
w formularzu zgłoszeniowym: numeru PESEL oraz adresu zamieszkania.
Jak wspominaliśmy w pierwszym komunikacie planujemy wydanie
recenzowanych artykułów w języku polskim lub angielskim w Biuletynie PIG.
W przypadku zgromadzenia odpowiedniej liczby artykułów numer specjalny
Biuletynu zostanie wydany na konferencję. W przypadku nie zapełnienia
pełnego numeru, nadesłane artykuły zostaną wydrukowane w terminie nieco
późniejszym. Artykuły należy przygotować według wskazówek wydawnictwa
(http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-geologiczne-pig-pib/seryjne/biuletynpig/912-wskaz-dla-autor ). Abstrakty referatów i posterów oraz materiały do
wycieczek terenowych zostaną wydrukowane w oddzielnym tomie materiałów
konferencyjnych. W przypadku złożenia artykułu nie należy nadsyłać abstraktu
o tej samej tematyce.
Ze względu na wczesny tegoroczny termin naszego spotkania,
wymuszający czas publikacji materiałów, prosimy o nadsyłanie artykułów do
Biuletynu PIG w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2012 r. Natomiast
abstrakty referatów i posterów prosimy o nadesłanie najpóźniej do 15 kwietnia

2012 r. Wszystkie teksty prosimy kierować na adres anna.feldmanolszewska@pgi.gov.pl
Ponieważ istnieje konieczność wcześniejszej rezerwacji miejsc, autokaru,
dokonania ubezpieczenia, bardzo prosimy o poważne potraktowanie kalendarza
zgłoszeń i nadsyłania abstraktów. Osobom, które zgłoszą się lub nadeślą
abstrakt po terminie, nie gwarantujemy możliwości udziału w konferencji lub
druku abstraktu.
Przypominamy, że aby przekroczyć granicę z Ukrainą potrzebny jest
paszport ważny przynajmniej pół roku od daty przekroczenia granicy, to znaczy
do końca grudnia 2012 r..
Trzeci i ostatni komunikat z dokładnymi informacjami dotyczącymi
wyjazdu i szczegółowym planem referatów rozesłany zostanie tylko do osób,
które zadeklarowały swój udział w spotkaniu. Należy się go spodziewać w
czerwcu.
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