2-й інформаційний лист
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Дякуємо за реєстрацію для участі в Міжнародній науковій конференції
«ДИНАМІКА БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ
ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ»,
яка відбудеться в національному природному парку «Подільські Товтри»
25-27 травня 2016 року
Конференція присвячена 20-ій річниці від створення
НПП «Подільські Товтри»
Зі списком зареєстрованих учасників та тематикою їхніх доповідей можна
ознайомитись на сайті НПП «Подільські Товтри» за посиланням:
http://tovtry.com/
Нагадуємо, матеріали доповіді слід надіслати до 10 травня 2016 р.
електронною поштою на адресу npptovtry@ukr.net.
Вимоги до оформлення матеріалів були надіслані в першому
інформаційному листі (також будуть доступними на сайті НПП «Подільські
Товтри» за посиланням: http://tovtry.com/).
Оргвнески надсилати електронним переказом єдиним платежем на картковий
рахунок у ПриватБанку 4149 4978 5890 7142 (Одукалець Інна Олександрівна).
Сканований варіант квитанції слід переслати разом із файлом публікації на
електрону адресу npptovtry@ukr.net, вказавши в темі листа «Сплата оргвнеску і
публікації».
Вартість сторінки публікації для заочних учасників, та тих хто надіслав
більше ніж одну публікацію – 15 грн.

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
25 травня
9 – 11 – реєстрація та поселення учасників конференції (фойє навчального
корпусу №1 Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка за адресою м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61).
1100 – 1300 – відкриття конференції, привітання директора Національного
природного парку «Подільські Товтри» та гостей конференції, пленарне
засідання.
1300 – 1400 – обідня перерва, столова КПНУ імені Івана Огієнка, 2-й поверх.
1400 – 1600 – засідання секцій.
1600 – 1630 – перерва на каву та чай.
1630 – 1800 – засідання секцій.
1900 – дружня вечеря.
26 травня
00
00
10 – 13 – засідання секції з перервою на каву.
1300 – 1400 – обідня перерва.
1400 – 1600 – засідання секції з перервою на каву.
1600 – час вільних екскурсій (тематику попередньо узгодити).
27 травня
00
10 – виїзд на Рамсарське ВБУ «Бакотська затока», збір учасників в КПНУ імені
Івана Огієнка (двір перед входом в корпус № 1).
1400 – обід на природі.
1800 – повернення в м. Кам’янець-Подільський.
00

00

УСНІ ДОПОВІДІ
Оргкомітет надає учасникам ноутбук, мультимедійний проектор та екран.
На секційних засіданнях доповідачам надається 15 хвилин для усної
доповіді та 5 хвилин на запитання та обговорення.
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Цілісний паперовий транспарант розміром 112×85 см. Кожен постер має
містити наступний текст: П.І.П. автора (або авторів в тому порядку, в якому
автори подавались в матеріалах конференції), адреси авторів (в т.ч. e-mail), текст
доповіді з рисунками, схемами, фотографіями, таблицями, список використаних
джерел.

ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ
Головна будівля національного природного парку «Подільські Товтри»
знаходиться за адресою м. Кам’янець-Подільський, вул. Польський ринок, 6
(Старе місто). Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутне таксі № 7, до зупинки
«Ратуша», звідки перейти 100м через сувенірний ринок та сквер.
Проїзд від зупинки «Центральний ринок»: маршрутне таксі № 7, №1 та №
23 до зупинки «Ратуша». Вартість проїзду 3,5 грн.
Місце реєстрації та проведення засідань розташовується – вул. Огієнка, 61
(навчальний корпус № 1, КПНУ імені Івана Огієнка).
Проїзд від зупинки «Центральний ринок» до місця реєстрації: маршрутне
таксі № 5 до зупинки «Університет». Вартість проїзду 3,5 грн.
Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутне таксі № 7 до зупинки
«Аптека» (від зупинки потрібно пройти 2 квартали, це близько 200 метрів
вулицею Огієнка). Вартість проїзду 3,5 грн.
УМОВИ ПРОЖИВАННЯ
Оплата проживання здійснюється за рахунок учасників конференції.
Бронювання номерів в готелях здійснюється учасниками самостійно. Найближчі
готелі для поселення:
Готельний комплекс «7Днів»
Готель «Гетьман»
«Gala-hotel», Кам’янець-Подільський
Готель «Ксенія»
Мотель «Фільварки-центр»
Готель «Тарас Бульба»
Пансіонат з лікуванням «Поділля»

Міні-готель «Біля річки»
Готель "Reikartz"
Приватний готель «Ніка»
Готель «Марія»

Готель «4 сезони»

Мотель "Монте Крісто"

м.Кам’янець-Подільський, вул.Соборна,4.
Телефон:(03849)6 90 69, моб. (067) 442 18 81
http://7dniv.ua
м. Кам’янець-Подільський, Польський ринок,8.
Телефон: +380675882215.
http://hetman-hotel.com.ua
м.Кам’янець-Подільський, вул.Лесі Українки, 84.
Телефон: (03849)28106, 91761, 91769, 91857
http://gala-hotel.com
м.Кам’янець-Подільський, Жванецьке шосе, 3.
Телефон: (03849)20379, 28613, 80673828524.
http://xenia.org.ua
м.Кам’янець-Подільський, вул.Лесі Українки, 99.
Телефон/факс:8(03849)9-09-99, 9-16-99.
http://filvarki.km.ua
м.Кам’янець-Подільський, вул. Старобульварна 6.
Телефон: (03849) 9 06 33, +380 067 381 15 54
http://taras-bulba.com.ua
м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки,
122. Телефон: (+38 03849) 3-83-80
Факс: (+38 03849) 3-83-80
http://www.pansionat-podillya.narod.ru
м. Кам'янець-Подільський, вул.Онуфрієвська,5
Телефон:. +38 097 2581734, +38 097 5696528
http://hotel-kp.com.ua
м.Кам’янець-Подільський, вул. Старобульварна,
2. Телефон: 38(03849)912-10, 38(03849)912-15.
м. Кам’янець-Подільський, вул. Нагірна, 31.
Телефон: 8-067-811-29-68, 8-097-456-72-41
м.
Кам’янець-Подільський,
вул.
Данила
Галицького,16. Телефон: +38 (03849) 5-05-04, 8
(097) 711-55-22, 8 (067) 384-10-58
http://maria.km.ua
м.
Кам’янець-Подільський,вул.
Червоноармійська, 33. Телефон: +380 (097) 67357-12; +380 (097) 673-57-10
http://www.4sezony.com.ua
м. Кам'янець-Подільський, вул.Лесі Українки, 22.
Телефон:+38 (03849) 2-882-20, 2-08-88, 09730090-35. http://monte-kristo.net

Садиба Білосніжка

с.Смотрич, тел.: 0672745721

Садиба Садиба

с.Смотрич, тел.: 0679815939

Інші

Інформація з сайтів

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
Якщо у Вас є бажання відвідати позасекційні заходи та екскурсії
Оргкомітет конференції допоможе в організації. Побажання надсилайте на
електронну адресу Організаційного комітету.
Чекаємо Вас на нашій конференції!
Будемо вдячні за поширення інформації серед зацікавлених колег!
З повагою оргкомітет
Додаток: Схема маршрутів
З – залізничний вокзал, А – автовокзал, У – Університет,
№5, №7 – маршрутне таксі

