
 

 

 

 

  

 

Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie,  

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich 

 Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich 

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w dniu 

16 września 2014 r.  

 

 

w Konferencji  

„Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich 

 i możliwość ich wykorzystania w rozwoju turystycznym regionu” 
 

*** 

 

Tematyka konferencji: 

 Skały i minerały Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i ich wykorzystanie  

 Geostanowiska i geoturystyka na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich 

 Zasoby przyrody ożywionej jako element zwiększający potencjał turystyczny regionu 

 Możliwości i sposoby zagospodarowania turystycznego walorów przyrodniczych Wzgórz 

Niemczańsko-Strzelińskich 

 Zagrożenia i zmiany w środowisku przyrodniczym Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich 

 

 

*** 

 

Warunki udziału w konferencji:  

 

Uczestnicy konferencji mogą zgłosić streszczenia prac do prezentacji podczas Konferencji. Na 

podstawie nadesłanych streszczeń (max. 1 strona A4: czcionka Times New Roman 12 pkt., 

interlinia 1,5 marginesy 2,5 cm) organizatorzy zakwalifikują opracowania na konferencję. Autorzy 

przyjętych prac zostaną poproszeni o przygotowanie referatu bądź zaprezentowania pracy w formie 

posteru. 

Wszystkie zakwalifikowane na konferencję prace zostaną opublikowane, po pozytywnej recenzji, w 

monografii pt. „Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko Strzelińskich T. II”. Warunki 

wydawnicze zostaną przekazane autorom artykułów w komunikacie drugim. 

 

 

Warunki nadsyłania prac 

- zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz ze streszczeniem referatu    

  (drogą mailową – na formularzu zgłoszenia) 
do 15.04.2014 r. 



- akceptacja nadesłanych tematów prac do 30.04.2014 r. 

- nadsyłanie tekstów prac do 31.05.2014 r. 

- nadsyłanie poprawionych prac po recenzji do 15.07.2014 r. 

Termin zgłoszeń na konferencję dla osób nie zgłaszających prezentacji do 31.07.2014 r. 

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

 

Miejsce konferencji: Starostwo Powiatowe w Ząbkowice Śląskie, ul. B. Prusa 5. 

 

Program konferencji: 

 

 godz. 8:30-10:00 – rejestracja uczestników konferencji 

 godz. 9:00 otwarcie wystawy „Skały i minerały ziemi ząbkowickiej” (Izba Pamiątek 

Regionalnych ul. Krzywa 1) 

 godz.10:00 – oficjalne otwarcie konferencji 

 godz. 10:15 – sesja referatowa  

 godz. 12:15 – przerwa na kawę i sesja posterowa 

 godz. 13:15 – sesja terenowa  

 godz. 16:00 – zakończenie konferencji  

 

*** 

 

Korespondencję prosimy kierować na adres: 

Instytut Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław  

z dopiskiem „Konferencja Walory przyrodnicze WNS” 

 

Sekretarz konferencji: 

mgr Krzysztof Moskwa   tel.: 71 375 94 37,  mail: krzysztof.moskwa@ing.uni.wroc.pl 

 

 

KOMITET NAUKOWY  

dr inż. Bartosz Jawecki – sekretarz naukowy 

dr. hab. prof. UWr Krzysztof Jaworski 

prof. dr hab. Romuald Kosina 

dr hab. prof. WSB Krzysztof Łobos 

prof. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic 

prof. dr hab. Jacek Puziewicz 

dr hab. Robert Tarka – przewodniczący 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr inż. Bartosz Jawecki 

dr Stanisław Madej 

mgr Krzysztof Moskwa - sekretarz 

mgr Jerzy Organiściak 

dr hab. Robert Tarka - przewodniczący 

 

 

Serdecznie zapraszamy 



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

w Konferencji Naukowej „Walory przyrodnicze Wzgórz 

Niemczańsko-Strzelińskich i możliwość ich 

wykorzystania w rozwoju turystycznym regionu” 

 

Imię i Nazwisko 
 

Tytuł, stopień naukowy, stanowisko 
 

Nazwa instytucji 

 

Adres uczestnika  

(do korespondencji) 

 

Numer telefonu uczestnika 
 

E-mail uczestnika 
 

Tytuł referatu:  

Preferowana forma prezentacji:                        referat                         poster 

Będę korzystał/a ze sprzętu multimedialnego (proszę wymienić jaki) 

 

    rzutnik multimedialny 

 

   ……………………… 

 

            

 

 

 

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

                                                                                                        (podpis)                         

 

 

 


