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Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość

Toruń, 16-19 września 2014

Zjazd dedykowany jest Prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin

                                 KOMUNIKAT  II

Geomorfolodzy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
we współpracy z Zakładem Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IG i PZ PAN w Toruniu, 
serdecznie zapraszają na jubileuszowy X Zjazd Geomorfologów Polskich.

Zjazd odbędzie się pod hasłem: „Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, 
teraźniejszość, przyszłość” i dedykowany jest Prof. dr hab. Władysławowi 
Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin.

Główną ideą Zjazdu jest zaprezentowanie najnowszych kierunków badań plejstoceńskich 
i współczesnych krajobrazów polodowcowych. Zrozumienie ich morfogenezy jest 
podstawą do ich racjonalnego wykorzystania i ochrony oraz prognozy dalszego rozwoju. 
Zagadnienia te były jednymi z ważnych problemów badawczych jubilata
Prof. Władysława Niewiarowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z II KOMUNIKATEM Zjazdu, nadsyłania zgłoszeń 
uczestnictwa w Zjeździe oraz streszczeń referatów i/lub posterów.

Informacje o Zjeździe są dostępne na stronie internetowej: 
http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/

Elektroniczny formularz zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe znajduje się pod 
adresem:
http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_zgloszeniowy

Elektroniczny formularz przesłania streszczenia referatu i/lub posteru na Zjazd 
znajduje się pod adresem:
http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_streszczenia

N a j w a ż n i e j s z e  t e r m i n y

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe – do 31 marca 2014
2. Wpłata kosztów wpisowego i sesji terenowych – do 31 marca 2014
3. Nadesłanie streszczeń wystąpień zjazdowych – do 31 marca 2014
4. Rozesłanie komunikatu nr 3 – 30 czerwca 2014
5. Nadesłanie tekstów do tomu pokonferencyjnego – do 15 grudnia 2014

http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/
http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_streszczenia
http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_zgloszeniowy


PATRONAT HONOROWY

J.M. Rektor UMK  - Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki
Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi - Prof. dr hab. Wojciech Wysota
Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
Dr hab. Zofia Rączkowska, prof. PAN

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Leon Andrzejewski – przewodniczący
Dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, prof. PAN
Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Prof. dr hab. Piotr Migoń
Dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM
Prof. dr hab. Jan Piotrowski 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Paweł Molewski - przewodniczący
Dr Tomasz Karasiewicz – sekretarz
Dr Wojciech Gamrat       
Dr Tomasz Jaworski
Dr Jarosław Kordowski
Dr Rafał Kot
Dr Włodzimierz Narloch
Dr Sebastian Tyszkowski
Dr Piotr Weckwerth             
Mgr Marek Chabowski
Mgr Włodzimierz Juśkiewicz
Mgr Iwona Krześlak
Mgr Anna Kupniewska
Mgr Marcin Sobiech
Mgr Karol Tylmann

PROGRAM RAMOWY

16 września 2014 (wtorek)
  8.00 - 15.00 – rejestracja uczestników
14.00 - 15.00 – obiad
15.00 – Uroczyste otwarcie Zjazdu
15.00 - 15.30 – wystąpienia członków Komitetu Honorowego
15.30 - 15.45 – sylwetka prof. W. Niewiarowskiego – prof. L. Andrzejewski
15.45 - 17.15 – sesja plenarna (referaty na zaproszenie)
17.15 - 17.45 – przerwa na kawę
18.00 - 20.00 – sesje problemowe
            20.15 – walne zebranie członków SGP

17 września 2014 (środa)
  9.00 - 11.00 – sesje problemowe
11.00 - 11.30 – przerwa na kawę
11.30 - 14.00 – sesje problemowe
14.00 - 15.00 – obiad
15.00 - 17.00 – sesja plenarna
17.00 - 18.00 – przerwa na kawę i sesja posterowa
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19.00 – spotkanie towarzyskie

18-19 września 2014 (czwartek-piątek) 
Planowane są trzy sesje terenowe, dwie 2-dniowe i jedna 1-dniowa, o bogatej
i zróżnicowanej problematyce - szczegóły na stronie internetowej: 
http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/

SESJE PROBLEMOWE

  1. Antropogeniczne zmiany rzeźby
  2. GIS  i metody numeryczne w geomorfologii
  3. Geomorfologia fluwialna
  4. Geomorfologia glacjalna
  5. Geomorfologia stosowana
  6. Geomorfologia strukturalna
  7. Geoarcheologia
  8. Georóżnorodność i geoochrona
  9. Paleogeografia czwartorzędu
10. Sedymentologia osadów czwartorzędowych
11. Współczesne procesy geomorfologiczne

MIEJSCE OBRAD

Obrady Zjazdu będą odbywać się w budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ulicy Lwowskiej 1.

SESJE TERENOWE

Sesja A (dwudniowa), kierownik dr T. Karasiewicz – Pojezierze Dobrzyńskie, Garb 
Lubawski, Pojezierze Brodnickie, Pojezierze Chełmińskie – koszt 280 zł 
Sesja B (dwudniowa), kierownik dr hab. M. Błaszkiewicz, prof. PAN – Kotlina Toruńska, 
Dolina Fordońska, Kotlina Grudziądzka, Bory Tucholskie/Kociewie – koszt 280 zł 
Sesja C (jednodniowa), kierownik dr hab. P. Molewski – Kotlina Toruńska, Równina 
Inowrocławska/Kujawy – koszt 70 zł

Trasy i opis sesji terenowych na stronie internetowej:
http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/

Opłata sesji dwudniowych obejmuje koszty przejazdu, suchego prowiantu, obiadokolacji, 
ogniska z konsumpcją, noclegu w hotelu, śniadania i obiadu/suchego prowiantu w 
terenie. Opłata sesji jednodniowej obejmuje koszty przejazdu i suchego prowiantu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z organizacji wybranej sesji 
terenowej w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych.  

PUBLIKACJE

Planowane są następujące publikacje:
- tom streszczeń referatów i posterów,
- recenzowany tom Landform Analysis zawierający wystąpienia na sesjach
  terenowych,
- recenzowany tom pokonferencyjny wybranych wystąpień zjazdowych w  
  Bulletin of Geography Physical Geography Series.
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Wymogi redakcyjne streszczeń referatów i posterów

Ze względu na ograniczony czas przeznaczony na sesje problemowe i sesję posterową 
Zjazdu każdy jego uczestnik może zgłosić tylko jeden referat i/lub jeden poster. 
Przesłanie streszczenia zgłoszonego referatu i/lub posteru odbywa się poprzez
elektroniczny formularz przesłania streszczenia referatu/posteru, który znajduje się 
pod adresem:
http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_streszczenia

W formularzu należy wpisać imię i nazwisko autora/autorów streszczenia we właściwej 
kolejności, afiliację i adres e-mail, tytuł streszczenia i tekst streszczenia (bez rycin i 
spisu literatury).
Tekst streszczenia można wpisać bezpośrednio do formularza lub skopiować go z 
dowolnego edytora tekstu. Jedynym ograniczeniem jest liczba znaków nie większa niż 
4500 (znaki ze spacjami).
Na końcu należy podać e-mail weryfikacyjny, na który przesłane zostanie potwierdzenie 
otrzymania streszczenia referatu i/lub posteru. Prosimy o użycie tego samego adresu jaki 
został użyty w trakcie rejestracji uczestnictwa w Zjeździe. 

WPISOWE

Koszty wpisowego obejmują materiały zjazdowe, konsumpcję podczas przerw w 
obradach i materiały biurowe.

Przed 31 marca 2014:
- pełne uczestnictwo – 350 zł
- członkowie SGP – 300 zł
- emeryci, doktoranci i studenci – 200 zł
Po 31 marca 2014:
- pełne uczestnictwo – 400 zł
- członkowie SGP – 350 zł
- emeryci, doktoranci i studenci – 250 zł
Po 30 czerwca 2014:
- pełne uczestnictwo – 450 zł
- członkowie SGP – 400 zł
- emeryci, doktoranci i studenci – 300 zł

WYŻYWIENIE

Wyżywienie we własnym zakresie lub możliwość zakupu obiadu w dniach 16 i 17 
września. Cena jednego obiadu 26 zł. Koszt spotkania towarzyskiego – 90 zł.

NOCLEGI

Noclegi prosimy rezerwować indywidualnie. Dla uczestników Zjazdu zarezerwowane 
zostały miejsca noclegowe o zróżnicowanym standardzie w najbliższym sąsiedztwie 
miejsca obrad w Domach Studenckich UMK. Ceny brutto + opłata klimatyczna 2 zł od 
osoby za jeden nocleg.
Domy Studenckie nr 8 i 9:
- pokój 1-osobowy – 55 zł za jeden nocleg,
- pokój 2-osobowy – 43 zł od osoby za jeden nocleg,
- pokój 3-osobowy – 32 zł od osoby za jeden nocleg.
Dom studencki nr 10:
- segment z przeznaczeniem dla jednej osoby – 100 zł za jeden nocleg.
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Rezerwacji prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres: iwonaz@umk.pl
Płatność gotówką przy kwaterowaniu się w recepcji.

WPŁATY

Wysokość wpłaty powinna stanowić sumę wpisowego oraz kosztów zadeklarowanych 
obiadów, spotkania towarzyskiego i sesji terenowej.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Bank Millennium S.A. Warszawa
nr 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: X Zjazd SGP, imię i nazwisko uczestnika.

KONTAKT

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
zjazdsgp2014@umk.pl

dr hab. Paweł Molewski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel. 56 611-25-45, e-mail: molewski  @umk.pl  

dr Tomasz Karasiewicz – sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel. 56 611-25-77, e-mail: mtkar@umk.pl

5

mailto:mtkar@umk.pl
mailto:molewski@umk.pl
mailto:molewski@umk.pl
mailto:zjazdsgp2014@umk.pl
mailto:iwonaz@umk.pl

	Geomorfolodzy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
	we współpracy z Zakładem Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IG i PZ PAN w Toruniu, serdecznie zapraszają na jubileuszowy X Zjazd Geomorfologów Polskich.
	Zjazd odbędzie się pod hasłem: „Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość” i dedykowany jest Prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin.
	Główną ideą Zjazdu jest zaprezentowanie najnowszych kierunków badań plejstoceńskich i współczesnych krajobrazów polodowcowych. Zrozumienie ich morfogenezy jest podstawą do ich racjonalnego wykorzystania i ochrony oraz prognozy dalszego rozwoju. Zagadnienia te były jednymi z ważnych problemów badawczych jubilata
	Prof. Władysława Niewiarowskiego.
	Zapraszamy do zapoznania się z II KOMUNIKATEM Zjazdu, nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe oraz streszczeń referatów i/lub posterów.
	Informacje o Zjeździe są dostępne na stronie internetowej: http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/
	Elektroniczny formularz zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe znajduje się pod adresem:
	http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_zgloszeniowy
	Elektroniczny formularz przesłania streszczenia referatu i/lub posteru na Zjazd znajduje się pod adresem:
	http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_streszczenia
	elektroniczny formularz przesłania streszczenia referatu/posteru, który znajduje się pod adresem:
	http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_streszczenia

