ZAPROSZENIE
Polskie Towarzystwo Meteorytowe oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne mają przyjemność zaprosić na IX Seminarium Meteorytowe, która odbędzie
się w Olsztynie, w dniach 21 ‒ 22 kwietnia 2017.
Seminarium stanowi świetna okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu astronomii
i meteorytyki, jest spotkaniem kolekcjonerów i ludzi nauki, wspaniałą możliwością do
wymiany doświadczeń dotyczących materii pozaziemskiej i nawiązywania kontaktów
zarówno pod kątem przyszłej współpracy naukowej, wymiany okazów, jak i towarzyskich.
MIEJSCE I DATA
Nadchodzące IX Seminarium Meteorytowe tradycyjnie odbędzie się w Olsztyńskim
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie w dniach 21 ‒ 22 kwietnia 2017.
Miasto to jest kolebką polskiej meteorytyki.
W ramach seminarium odbędzie się specjalny pokaz w planetarium dotyczący misji Rosetta,
która po 10 latach dotarła do komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko i przez 2 lata ją
badała. Zostanie także wygłoszony popularno-naukowy wkład Agnieszki Gurdziel
„Kosmitów walka o przetrwanie”. Szczególną atrakcją będą także zaplanowane obserwacje
astronomiczne, jeżeli tylko dopisze pogoda.
PROGRAM
Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany w II komunikacie. Jednocześnie
informujemy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, że
w piątek 21.04.2017 popołudniu odbędzie się Walne Zebranie PTMet.
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium prosimy o wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego dołączonego do I Komunikatu (dostępnego również na stronie seminarium
http://www.ptmet.org.pl/seminarium-2017/) i przesłanie go (z potwierdzeniem dokonania
opłaty za seminarium ) do dnia 31.03.2017 na adres: sekretarz.ptmet@gmail.com
KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata konferencyjna (z VAT) wynosi 100 zł i zawiera: udział w sesjach, materiały i gadżety
konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację koleżeńską.

WPŁATY
Wpłaty należy dokonać do dnia 31.03.2017 na konto OPiOA:
Dane do przelewu:
88 1540 1072 2001 5000 3724 0002
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
ul. Piłsudskiego 38 10-450 Olsztyn
z dopiskiem IX Seminarium_imię i nazwisko uczestnika
Potwierdzenie dokonania wpłaty proszę przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym na
adres sekretarz.ptmet@gmail.com

Dane płatnika do wystawienia faktury VAT*
(Prosimy o pełne dane jednostki)
Nazwa płatnika.............................................................
Adres: ...........................................................................
.......................................................................................
NIP : ......... ‒ ............ ‒ ........ ‒ .........
Dla osób, które nie uiszczą opłaty konferencyjnej w terminie, opłata podczas seminarium
wynosi 150 zł!!!!
REFERATY I POSTERY
Zachęcamy do podzielenia się własnymi wynikami badań i dociekań naukowych,
zaprezentowania ciekawostek z dziedziny meteorytyki i astronomii, przygotowania
referatów i posterów.
Streszczenia referatów powinny być przygotowane w edytorze MS Word. Rozmiar
arkusza A4, marginesy 2,5 cm (wszystkie). Tekst, pisany czcionką Times New Roman,
powinien być zorganizowany w porządku: na środku tytuł (wielkość czcionki 14 pkt),
poniżej (wielkość czcionki 12 pkt, odstęp pojedynczy) imię nazwisko autora (autorów)
oraz afiliacje, następnie słowa kluczowe, tekst główny (wyjustowany) oraz spis
literatury. Sugerowana objętość streszczenia nie powinna przekraczać trzystu słów
(jeden arkusz A4), w streszczeniu można umieszczać kolorowe ilustracje.
Nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w formie materiałów konferencyjnych.
Termin nadsyłania streszczeń: 31.03.2017 na adres sekretarz.ptmet@gmail.com

TERMINARZ




nadsyłanie streszczeń referatów 31.03.2017
nadsyłanie zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty 31.03.2017
opłata konferencyjna 31.03.2017

KOMITET NAUKOWY:






prof. Łukasz Karwowski – Honorowy Prezes PTMet
dr hab. Tadeusz A. Przylibski, prof. nadzw. – Prezes PTMet
dr Jacek Szubiakowski – Dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium
jgirgegeprgjegjpgjgggjgggAstronomicznego
dr Jadwiga Biała – członek Komisji Naukowej PTMet
mgr Andrzej S. Pilski – członek Komisji Naukowej PTMet, Wielki Brat Polskiej
Meteorytyki

KOMITET ORGANIZACYJNY:




Elżbieta Plucińska – przewodnicząca
Katarzyna Łuszczek – sekretariat
Paweł Zaręba – grafika, strona internetowa seminarium

wszystkie informacje dotyczące seminarium są aktualizowane na stronie:
http://www.ptmet.org.pl/seminarium-2017/)
z pozdrowieniami
Organizatorzy

