XXXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne
Wisła, 7-9 maja 2020
(Beskid Śląski)

Organizatorzy: Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Honorowy Patronat:
prof. dr hab. Leszek Marynowski, Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet
Śląski w Katowicach,
Prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget, Dyrektor Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony
Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy,
Miejscem obrad XXXVI Krajowego Seminarium Malakologicznego będzie „Hotel pod
Jedlami” w Wiśle (Beskid Śląski) https://www.podjedlami.pl/
Tegoroczne obrady Seminarium obejmują Walne Zebranie Członków SMP i wybór nowych
władz. Wstępny, ramowy plan Seminarium jest następujący:

PROGRAM RAMOWY
6 maja 2020 (środa)
Przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie w „Hotelu pod Jedlami”, kolacja
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7 maja 2020 (czwartek)
Śniadanie, rejestracja, uroczyste otwarcie XXXVI KSM, sesja referatowa, obiad, sesja
referatowa, sesja posterowa, „wiślański grill”
8 maja 2020 (piątek)
Śniadanie, wycieczka (Mała Pętla Beskidzka), obiad, sesja referatowa, kolacja, Walne
Zebranie Członków SMP i wybór nowych władz
9 maja 2020 (sobota)
Śniadanie, sesja referatowa, zakończenie Seminarium, obiad
OPŁATA KONFERENCYJNA (WPISOWE)
Opłata konferencyjna (wpisowe) obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe,
wiślański grill oraz wycieczkę „Małą Pętla Beskidzką”:
Członkowie Stowarzyszenia Malakologów Polskich niezalegający ze składkami (do 2019
roku włącznie)
220 PLN
Honorowi Członkowie SMP
zwolnieni z opłaty wpisowego
Uczestnicy Seminarium niebędący członkami SMP
250 PLN
Doktoranci (doktoranci ze studiów doktoranckich i szkół doktorskich, niezatrudnieni na
etatach naukowych lub dydaktycznych)
170 PLN
Osoby towarzyszące (bez materiałów konferencyjnych, ale uczestniczące w przerwach
kawowych, wycieczce i „wiślańskim grillu”)
190 PLN
Opłata wpisowa za uczestnictwo w Seminarium powinna zostać wniesiona do 2 marca
2020 na konto:
Nazwa: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Numer konta: 98 1030 0019 0109 8530 0046 2989
Tytuł wpłaty: Seminarium Malakologiczne + imię i nazwisko
Prosimy o wpłacanie na konto Stowarzyszenia wyłącznie opłaty konferencyjnej, koszty
pobytu (noclegi, wyżywienie, opłata klimatyczna) będą rozliczane przez uczestników
Seminarium bezpośrednio z hotelem. Za wpisowe będzie wystawiona faktura.
Ze względu na konieczność rezerwacji miejsc hotelowych i zaplanowania kosztów
zależnych od liczby uczestników, uprzejmie prosimy o pilne zgłoszenie udziału w
Seminarium (do 24 lutego 2020).
Ważne daty:
Przesłanie informacji o uczestnictwie (karta uczestnictwa)
Wpłata wpisowego na konto SMP
Streszczenia (referat/komunikat/poster)
Obrady XXXVI KSM
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do 24 lutego 2020
do 2 marca 2020
do 15 marca 202
7-9 maja 2020

Całą korespondencję dotyczącą organizacji XXXVI KSM (streszczenia, karty uczestnictwa)
prosimy kierować na adres e-mailowy: seminarium.malakologiczne@us.edu.pl
W serwisie społecznościowym Facebook są zamieszczone aktualne informacje dotyczące
organizacji XXXVI Krajowego Seminarium Malakologicznego, adres:
https://www.facebook.com/XXXVI-Krajowe-Seminarium-Malakologiczne106756810879177/?modal=admin_todo_tour

W programie Seminarium przewidziane są następujące formy prezentacji:
 referat (20 minut + 5 minut dyskusji),
 komunikat (10 + 5 min.),
 plakat (obligatoryjnie: 70 x 100 cm, w tym wymiarze niezbędne są przynajmniej
1 cm marginesy z każdej strony w celu umieszczenia plakatu w systemie
mocującym stojaka).
Komitet Naukowo-Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanej formy
wystąpienia w zależności od liczby i rodzaju nadesłanych zgłoszeń.

PRZYGOTOWANIE ABSTRAKTÓW:







Cały tekst powinien być wyrównany do lewej, napisany czcionką 12 Times New
Roman, z pojedynczym odstępem między wierszami, bez pogrubień i kursywy (z
wyjątkiem nazw łacińskich);
Tytuł, bez kropki na końcu, oddzielony wolną linijką (enter) od autora/autorów, a
ten/ci – wolną linijką (enter) – od afiliacji, natomiast ta – oddzielona również wolną
linijką (enter) od treści streszczenia;
W przypadku autorów z różnych instytucji należy wstawić odpowiednio numery za
nazwiskami bez stosowania indeksu górnego, natomiast w przypadku afiliacji –
numery przed nazwą jednostki – również bez stosowania indeksu;
W tekście streszczenia prosimy nie formatować akapitów. Akapity zostaną
wprowadzone tam, gdzie zastosowane zostanie tzw. twarde przejście (po fragmencie
tekstu zakończonym wciśnięciem klawisza enter);
Prosimy nie załączać do streszczenia piśmiennictwa, rysunków, schematów itp.;
Streszczenie powinno zmieścić się na jednej stronie A4.

INFORMACJE O „HOTELU POD JEDLAMI” (MIEJSCE ZAKWATEROWANIA
UCZESTNIKÓW XXXVI KSM)
„Hotel pod Jedlami” położony jest na malowniczym zboczu góry Jarzębatej z widokiem na
dolinę Wisły (Beskid Śląski), 15 minut spacerem od centrum Wisły. Wszelkie informacje o
hotelu znajdują się pod adresem: https://www.podjedlami.pl/
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W cenę noclegu wliczone są śniadania. Bezpłatne miejsca parkingowe znajdują się
bezpośrednio przy hotelu. Opłata klimatyczna wynosi 2 PLN/1 osobę/1 dobę.
NOCLEGI (w hotelu są do dyspozycji pokoje 2-osobowe)
POKÓJ TYPU STANDARD
1 osoba 149 PLN x 2 noce = 298 PLN;
2 osoby 209 PLN x 2 noce = 418 PLN (104,50 PLN za osobę w pokoju 2-osobowym/1
doba, przy co najmniej 2-dniowym pobycie);
Pokój 2-osobowy z balkonem i widokiem na dolinę Wisły. Posiada dwa wygodne łóżka o
szerokości 90 cm, część pokoi posiada szerokie, rozkładane kanapy, które służą jako
dostawki. Wyposażenie: łazienka z prysznicem i galanterią hotelową, ręczniki, TV LED
Samsung 40'' Full HD, telefon oraz dostęp do WiFi, zestaw do parzenia herbaty i kawy.
POKÓJ TYPU ECONOMY:
(w trakcie Seminarium dostępnych będzie 11 takich pokoi)
1 osoba 119 PLN x 2 noce = 238 PLN;
2 osoby 179 PLN x 2 noce = 358 PLN (85,50 PLN za osobę w pokoju 2-osobowym/1
doba, przy co najmniej 2-dniowym pobycie);
Kameralny pokój 2-osobowy bez balkonu z widokiem na parking, drugi budynek lub las.
Posiada dwa wygodne łóżka o szerokości 90 cm. Wyposażenie: łazienka z prysznicem i
galanterią hotelową, ręczniki, TV Samsung 32" Full HD, telefon oraz dostęp do WiFi,
suszarka do włosów jest bezpłatnie wypożyczana w recepcji hotelu.
POKÓJ TYPU DELUXE
(w trakcie Seminarium dostępnych będzie 6 takich pokoi)
1 osoba 199 PLN x 2 noce = 398 PLN;
2 osoby 279 PLN x 2 noce = 558 PLN (139,50 PLN za osobę w pokoju 2-osobowym/1
doba, przy co najmniej 2-dniowym pobycie);
Bardzo przestronny pokój 2-osobowy z balkonem i fantastycznym widokiem na dolinę
Wisły. Posiada dwa wygodne łóżka o szerokości 90 cm, stolik z krzesłami oraz szeroką,
rozkładaną kanapę, która może posłużyć jako dostawka lub miejsce wypoczynku.
Wyposażenie: łazienka z suszarką do włosów, prysznic i galanteria hotelowa, ręczniki,
nowoczesny telewizor Samsung 49" Full HD, czajnik bezprzewodowy z kubeczkami, telefon
oraz dostęp do WiFi, lodówka, zestaw do parzenia herbaty i kawy.
Atuty hotelu: kuchnia – prawdziwie domowa. Restauracja „PodJadalnia” serwuje bufetowe
śniadania, składające się z min. 77 produktów. Hotel jest certyfikowanym członkiem
programu „Menu Bez Glutenu”. W hotelu dostępne są dania bezglutenowe, bezcukrowe oraz
wegetariańskie. Hotel posiada jeden pokój dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w
odpowiednio zaadaptowaną łazienkę, specjalne umeblowanie oraz system alarmowoprzywoławczy. W obiekcie nie ma barier architektonicznych (dogodna droga dojścia z
parkingu, winda, brak progów). Zwierzęta są akceptowane - opłata za pobyt to 25,00 PLN/
dobę.
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Lobby Bar: przy recepcji znajduje się Lobby Bar, czynny 24h/dobę serwujący pyszną,
włoską kawę, lane piwo Żywiec, wybór piw z lokalnego Browaru Zamkowego w Żywcu,
najpopularniejsze drinki i nieco barowych przekąsek.
Do dyspozycji gości hotelowych: sauna fińska, sauna Infrared oraz wypożyczalnia rowerów.
Wypożyczalnia rowerów:
Wycieczka rowerowa po Wiśle i okolicach: rowery trekkingowe i crossowe - oba rodzaje w
wersji damskiej i męskiej, a także 20" rower dla juniora. Dla małego dziecka - bezpieczny
fotelik, montowany do roweru crossowego Taty, bezpłatne kaski.
Przykładowe wycieczki piesze:
- piechotą do centrum Wisły - wjazd wyciągiem krzesełkowym na Skolnity - taras widokowy
z przepiękną panoramą Beskidu Śląskiego,
- Ustroń - wjazd wyciągiem krzesełkowym na Czantorię,
- wycieczka piesza na Trzy Kopce,
- wycieczka dla zaawansowanych na Baranią Górę (1220 m n.p.m.) - przystanek PKS Wisła
Czarne Fojtula, Ścieżka Przyrodniczo - Leśna - Biała Wisełka, Kaskady Rodła (Kaskady
Białej Wisełki) - Rezerwat Barania Góra
WAŻNE INFORMACJE
Zameldowanie w hotelu:
Przyjazd: 15:00; wyjazd: 12:00
Opłata klimatyczna wynosi 2 PLN/dobę
Można przedłużyć pobyt w „Hotelu pod Jedlami” do niedzieli, aby skorzystać z
różnorodnych atrakcji weekendowych w Beskidzie Śląskim, ale niezbędna jest
wcześniejsza rezerwacja dodatkowego noclegu.
WYŻYWIENIE W „HOTELU POD JEDLAMI”
Śniadanie (wliczone w cenę noclegu):
śniadania są podawane w formie bufetu w godzinach 8:00-10:00 w restauracji hotelowej
„PodJadalnia”. Śniadanie składa się z min. 77 produktów, wśród których zawsze pojawia się
jajecznica na maśle, kiełbaski lub parówki śniadaniowe, wyśmienite naleśniki lub racuchy,
wybór lokalnych wędlin, świeżych warzyw i owoców oraz wiślańskie pieczywo.
Obiad (serwowany) 40 PLN
Przykładowe menu
Dzień I (czwartek)
Rosół drobiowy z domowym makaronem, prawdziwy kotlet schabowy z kością smażony na
smalcu podawany z kapustą zasmażaną i ziemniakami z wody, szarlotka z polskich jabłek z
bitą śmietaną.
Dzień II (piątek)
Żurek na wędzonce z kiełbasą wiślańską, soczysta roladka drobiowa zawijana z boczkiem
podawana z zestawem surówek oraz ziemniaczkami opiekanymi, duet czekoladowośmietankowy z musem wiśniowym.
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Dzień III (sobota)
Krem z białych jarzyn z rumianymi grzankami, ragout drobiowe z podgrzybkami i świeżym
tymiankiem podawane z żółtym ryżem i sałatką z pomidorów, naleśniczki z bananami i
polewą czekoladową
W cenę każdego zestawu wliczona jest woda mineralna niegazowana. Większość dań może
zostać podana w wersji bezglutenowej. Dla wegetarian dania wegetariańskie.
Kolacja (standard) 35 PLN
Danie główne do wyboru: bigos staropolski z mięsem, grzybami i śliwką, ragout drobiowe z
warzywami, kotleciki z kaszy gryczanej i sera z sosem grzybowym i bukietem surówek,
bogracz węgierski z kluseczkami, zupa gulaszowa z ziemniakami i pieczarkami, żurek
wiślański z kiełbaską, ziemniakami i jajkiem
Zimna płyta: półmisek swojskich wędlin, deska serów dojrzewających i pleśniowych, wybór
świeżych warzyw, wybór pikli, sosy do wędlin, smalec wiślański, ogórki kiszone, masło,
pieczywo białe i pełnoziarniste.
W cenę kolacji wliczona jest woda mineralna niegazowana, soki owocowe oraz bufet napoi
gorących z dodatkami.
WYCIECZKA „MAŁĄ
KONFERENCYJNEJ)

PĘTLA

BESKIDZKĄ

(W

RAMACH

OPŁATY

Półdniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem obejmuje m.in. zwiedzanie
modernistycznego pałacu wzniesionego w latach 1929-1930 dla prezydenta Ignacego
Mościckiego (Zamek Górny i Zamek Dolny), skocznię narciarską im. Adama Małysza w
Wiśle-Malince, Muzeum Adama Małysza).

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego XXXVI Krajowego
Seminarium Malakologicznego
Iga Lewin, Jarosław Kobak, Elżbieta Żbikowska
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