MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PTAKÓW
ORAZ
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody
Białowieża, 22–24 czerwca 2016 r.

Komunikat 1
Koleżanki i Koledzy,
W związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą powrotu koników polskich do Puszczy
Białowieskiej mamy zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję organizowaną
wspólnie przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Białowieski Park Narodowy, która
odbędzie się w dniach 22–24 czerwca 2016 r. w Białowieży, pod hasłem „Wykorzystanie

konika polskiego w ochronie przyrody”. Miejscem obrad konferencji będzie siedziba
Białowieskiego Parku Narodowego.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących możliwości wykorzystania koników
jako narzędzia do odtwarzania i ochrony cennych i ginących siedlisk roślin i zwierząt. W czasie
Konferencji planujemy prezentację kilku wykładów plenarnych i posterów (bez ograniczeń). W
programie oprócz sesji referatowej (22–23.06) zaplanowano bezpłatną wycieczkę (24.06) do
miejsca hodowli koników polskich w północno-wschodniej Polsce, tj. do Rezerwatu Pokazowego

Białowieskiego Parku Narodowego, Rezerwatu Ścisłego BPN oraz wsi Ancuty i Kalitnik (stado
Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków).
Ufamy, że konferencja będzie ciekawą i efektywną platformą wymiany informacji i doświadczeń
dla pracowników nauki i praktyków na co dzień wykorzystujących koniki polskie w ochronie
przyrody. Chcemy, aby nasza konferencja stała się impulsem dla nawiązywania współpracy
naukowej i praktycznej pomiędzy różnymi ośrodkami i organizacjami w kraju i zagranicą. Dlatego
prosimy jednocześnie o jak najszersze rozpropagowanie informacji o planowanej Konferencji.
Zostanie wydana publikacja pokonferencyjna z zebranymi referatami i przedstawionymi
posterami. Podczas konferencji referaty będą tłumaczone symultanicznie z jęz. polskiego na jęz.
angielski i z jęz. angielskiego na jęz. polski.
Prelegentom zapewniamy darmowe zakwaterowanie.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa i tematów referatów na Karcie Zgłoszenia (załączonej do
niniejszej wiadomości), przesłanej na adres e-mail: gkulakowska@ptop.org.pl do 31 marca
2016 roku. W Karcie Zgłoszenia należy podać informacje odnośnie planowanej prezentacji w
formie referatu (25 min, w tym czas na krótką dyskusję) lub posteru. Planujemy możliwość
rezerwacji noclegów w Pokojach Gościnnych Białowieskiego Parku Narodowego:
Pokój
2-osobowy
3-osobowy
1-osobowy lux
2-osobowy
3-osobowy
2-osobowy lux

Cena za pokój

Cena za 1 miejsce w pokoju
poziom I
130 PLN
100 PLN
90 PLN (gdy nocuje 1 osoba)
165 PLN
65 PLN (gdy nocują 2 osoby)
poziom II i III
130 PLN
140 PLN
100 PLN
100 PLN (gdy nocuje 1 osoba)
180 PLN
70 PLN (gdy nocują 2 osoby)
220 PLN

Szczegółowy program Konferencji zostanie przedstawiony w komunikacie nr 2, który zostanie
rozesłany na początku kwietnia 2016 roku.
Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Polskiego Towarzystwa Ochrony

Ptaków i Białowieskiego Parku Narodowego „Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody” i
prosimy o szerokie rozpowszechnienie tej informacji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Z pozdrowieniami
Roman Kalski

