
Komunikat nr 2 
 

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów 
 

zaprasza Państwa  
na 

Konferencję naukową 
 

POWRÓT ŻUBRA DO LASÓW JANOWSKICH  
 

planowaną w dniach 8 - 9 września 2022 roku w trybie hybrydowym: 
na miejscu w Janowie Lubelskim  

oraz online 
 

 

Już ponad 100 osób zgłosiło swój udział w Konferencji – dziękujemy. Jednocześnie przypominany, że 
czekamy na zgłoszenia udziału do końca sierpnia - zapraszamy.  

 

Program Konferencji 

7 września (środa) przewidziany jest na przyjazd gości i wieczorne spotkanie.  

8 września (czwartek) i 9 września (piątek) planowane są obrady w sali konferencyjnej w hotelu 

Rezydencja Sosnowa, pierwszego dnia zakończone uroczystą kolacją.   

10 września planujemy interesującą wycieczkę. Odwiedzimy m.in. Rezerwat Lasy Janowskie, perłę 
Roztocza - Zwierzyniec i Roztoczański Park Narodowy – przewidywany koszt (przejazd, wstępy i obiad) 
to 170 PLN. Zapraszamy do zapisów!!!  

 

Prezentacje 

Roboczy program wystąpień jest załączony do tego komunikatu.  

Przypominamy, że czas prezentacji to 15 minut, a e-posteru 5 minut. Prelegenci mają do dyspozycji 

komputer i rzutnik. Prezentacje prosimy wgrywać do komputera przed sesją. 

 

Terminy 

Termin przysłania pełnych prac do publikacji  25 czerwca 2022 r. (nieprzekraczalny!) 

Termin przysłania streszczeń (w dwóch językach) 31 lipca 2022 r. 

 

Prosimy o niezwłoczne przesłanie pełnych prac do publikacji i dotrzymanie terminu 

przesłania streszczeń (w dwóch językach) tylko w wersji elektronicznej, na jeden z adresów: 
bison@smz.waw.pl lub  wanda_olech@sggw.edu.pl 

 

Miejsce obrad 

Miejscem obrad będzie hotel Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim oraz transmisja „na 

żywo” łącząca tych, którzy nie mogą być na miejscu. 
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Koszty konferencji na miejscu: 

Koszty konferencji na miejscu wyniosą 550 PLN od osoby niebędącej członkiem SMŻ, a 450 PLN od 

członka SMŻ (warunkiem zniżki jest opłacenie składek do 2021 roku włącznie) i będą obejmowały: 

 materiały konferencyjne, 

 wyżywienie (kolacja 7 września, obiad i kolacja 8 września, obiad 9 września), 

 tłumaczenie i wynajem sali. 

Koszty konferencji online: 

Koszty konferencji dla osób uczestniczących online 150 PLN od osoby niebędącej członkiem SMŻ, a 100 
PLN od członka SMŻ (warunkiem zniżki jest opłacenie składek do 2021 roku włącznie) i będą obejmowały: 

 materiały konferencyjne (wysyłane pocztą), 

 tłumaczenie i transmisję. 

 

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat uczestnictwa do 31 sierpnia 2022 r. 

WAŻNE: Termin rezygnacji z udziału w konferencji – 31 sierpnia 2022r. Osoby, które nie zgłoszą 
rezygnacji w terminie zostaną obciążone kosztami udziału. 

 

Opłatę kosztów za uczestnictwo w konferencji należy przekazać na konto: 

Bank:   PEKAO SA IX o-Wa 

Rachunek nr:  56 1240 1125 1111 0010 0872 7386 

Właściciel:  Stowarzyszenie Miłośników Żubrów  

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa 

Z dopisaniem: „Konferencja” i  nazwisko uczestnika 

 
Noclegi  

WAŻNE: Uczestnicy konferencji samodzielnie rezerwują noclegi. Koszty noclegów, płatne indywidualnie 
w hotelu, pokrywane są przez uczestnika (możliwość opłaty kartą).  

 

Kontakt 

Spawy organizacyjne: 

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, tel. +48 22 593 65 80, mail: bison@smz.waw.pl 

 

Streszczenia / prace / referaty  

Prof. dr hab. Wanda Olech, tel. +48 605 095 501, mail: wanda_olech@sggw.edu.pl 

 

Bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału poprzez stronę internetową: 
https://smz.waw.pl/product/janow-lubelski-2022/ lub ewentualnie na załączonym formularzu. 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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Konferencja  

POWRÓT ŻUBRA DO LASÓW JANOWSKICH 
8 - 9 WRZEŚNIA 2022 ROKU 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

Proszę wysłać do:                  bison@smz.waw.pl      

Imię: 

 Nazwisko: 

Instytucja: 

Telefon:  Mail: 

Udział w Konferencji: NA MIEJSCU ONLINE 

Czy chce Pani/Pan wygłosić prezentację (15 min)? TAK NIE 

Tytuł prezentacji: 

Czy chce Pani/Pan przedstawić e-poster (5 min)? TAK NIE 

Tytuł prezentacji: 

Czy chce Pani/Pan opublikować pełny tekst wystąpienia w 
materiałach konferencyjnych? 

TAK NIE 

Czy chce Pani/Pan opublikować pracę naukową w 
European Bison Conservation Newsletter 2022? 

TAK NIE 

Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y wycieczką 10 IX? TAK NIE 

Inne dodatkowe informacje (np. rodzaj diety): 

DANE DO FAKTURY (Instytucja, adres, nr NIP): 
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