
 

KOMUNIKAT II 
 

Konferencja Jubileuszowa z okazji: 

30.LECIA 

TUCHOLSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

oraz  

5.LECIA 

REZERWATU BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE 

Fojutowo, 22–23 października 2015 r. 

Program ramowy konferencj i  

22 października 2015 r. (czwartek) 

do 11:00  rejestracja uczestników  

11:00 – 11:10  Otwarcie konferencji 

11:10 – 11.30 Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości 

11:30 – 13.00 Sesja referatowa I 

13:00 – 14.00 obiad oraz zebranie członków Rady Koordynacyjnej RBBT 

14:00 – 15.45 Sesja referatowa II 

15.45 – 16.00 przerwa kawowa 

16.00 – 17.45 Sesja referatowa III 

17.45 – 18.00 przerwa kawowa 

18.00 – 19.30 Sesja referatowa IV 

19:30 – 20.00 Sesja posterowa 

20.00 uroczysta kolacja  

23 października 2015 r. (piątek) 

08:30 – 09:30 śniadanie 

10.00 – 13.30 Sesja terenowa 

13.30 – 14.00 uroczyste otwarcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Promocji 

Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile k/Gostycyna 

14.00 – 16.00 Ognisko (posiłek) 

16.00 Zakończenie konferencji i powrót do Fojutowa 

 

 

  

Opieka medialna      Patronat medialny 

http://www.pomorska.pl/


Konferencja Jubileuszowa  podsumowuje stan 

poznania środowiska przyrodniczego Borów Tucholskich, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszar 

utworzonego w 1985 roku  Tucholskiego Parku 

Krajobrazowego  oraz w 2005 roku światowego 

Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie .  

Program Konferencji jest bardzo bogaty. Podczas pierwszego dnia obrad wygłoszonych 

zostanie prawie 30 referatów w ramach czterech sesji referatowych oraz interaktywnej sesji 

posterowej. Na koniec każdej sesji przewidziany jest czas na dyskusję. Drugiego dnia 

odbędzie się sesja terenowa, podczas której organizatorzy zapewniają transport. Do dyspozycji 

wszystkich prelegentów jest rzutnik multimedialny wraz z komputerem przenośnym. 

Miejsce: Zajazd „Fojutowo”, 89-504 Legbąd, www.zajazdfojutowo.pl 

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 zł i obejmuje: udział w konferencji jubileuszowej 

oraz sesji terenowej, nocleg w Zajeździe Fojutowo, materiały konferencyjne, w tym koszt 

przygotowania publikacji, wyżywienie oraz kawę i herbatę w czasie przerw. 

Opłatę należy wpłacić na konto: Zajazd „Fojutowo” 

 89-504 Legbąd 

 BS w Koronowie 

 35 8144 0005 2007 0075 0279 0001 

z dopiskiem:  nazwisko – Konferencja TPK_2015 

UWAGA! Osoby, które chcą otrzymać fakturę za udział w konferencji muszą 

w treści przelewu wpisać dane do faktury. W przypadku braku tych danych 

lub podaniu niepełnych danych za udział w konferencji zostanie wystawiony 

paragon bez możliwości późniejszego wystawienia faktury. 

Adres do korespondencji: 

 Tucholski Park Krajobrazowy 

 ul. Podgórna 1, 

 89-500 Tuchola 

Szczegółowy program konferencji zostanie wysłany w terminie do 15 października 2015 r. 

w postaci Komunikatu 3, a także będzie umieszczony na stronie: www.tuchpark.pl 

Komitet naukowy: 

dr hab. Mieczysław Kunz – Przewodniczący (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

mgr inż. Remigiusz Popielarz (Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi) 

Komitet organizacyjny: 

mgr inż. Remigiusz Popielarz (Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi) 

dr hab. Mieczysław Kunz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Telefony kontaktowe: 

+48 52 334-37-12 (Remigiusz Popielarz) +48 56 611-25-66 (Mieczysław Kunz) 

Tuchola/Toruń, październik 2015 r. 

http://www.zajazdfojutowo.pl/
http://www.tuchpark.pl/

