WPROWADZENIE
Nadchodzi czas kolejnego spotkania poświęconego badaniom naukowym różnych
aspektów rozwoju turystyki i rekreacji w lasach i w obszarach przyrodniczo cennych, a
w tym środowiskowej konsekwencji tego rozwoju. W ostatnich latach wzrosło
znaczenie ochrony środowiska, a turystyka i rekreacja w wnioskach IUFRO z początku
tego wieku została określona jako 3 czynnik zmieniający strukturę
i funkcjonowanie ekosystemów leśnych po pożarach i gradacjach owadów
liściożernych.
Dlatego
obok
zagadnień
ekonomicznych,
planistycznych,
socjologicznych, a nawet psychologicznych, związanych z turystyką i rekreacją,
liczymy na zaakcentowanie przez Uczestników zagadnień związanych z ochroną
środowiska. Innym interesującym nurtem badawczym jest ten zajmujący się rozwojem
możliwości turystyki i rekreacji seniorów, co związane jest ze starzeniem się naszego
społeczeństwa. Są takie państwa (np. Korea Południowa), w których oferty uprawiania
turystyki, skierowane do seniorów a także osób dysfunkcyjnych są stale badane i
ulepszane. Dlatego i ten kierunek badań wydaje się być kierunkiem przyszłościowym.
W odróżnieniu od ubiegłych lat nie planujemy publikować referatów w zeszytach SiM.
Celem konferencji jest:
- przedstawianie aktualnych metod badań ruchu turystycznego w lasach i na
obszarach przyrodniczo cennych, które są stale rozwijane,
- przedstawienie współczesnych kierunków rozwoju turystyki przyrodniczej,
środowiskowej
- przedstawienie socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań rozwoju turystyki
w lasach i na obszarach przyrodniczych
- określenie problemów badawczych związanych z rozwojem turystyki i rekreacji
seniorów
- określenie zagrożeń związanych z turystyką w lasach i na obszarach przyrodniczo
cennych.

MIEJSCE:
Sympozjum odbędzie się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej
https://eceg.uw.edu.pl/
i nie będzie to jedyne sympozjum odbywające się w tym czasie. ECE położone
jest na terenie rezerwatu geologicznego „Góra Rzepka”- kamieniołomu
z odsłoniętymi ścianami dewońskimi.

Przewidywany terminarz spotkania:
11 października - niedziela wieczorem - przyjazd (zakwaterowanie od 16.00)
12 października - poniedziałek od rana - sesje wykładowe (cały dzień)
13 października - wtorek od rana - 2 sesje wykładowe. Około 10 rozpoczniemy
kilkugodzinną wycieczkę terenową
14 października - środa od rana - sesje wykładowe do południa, wyjazd
(wykwaterowanie do 11.00)

Wystąpienia, prezentacje:
Sugerujemy przygotowanie wystąpień 15 minutowych (do tego dochodzi 5-10
minut na dyskusję). Nie przewidujemy tzw. posterów, zamiast posterów
sugerujemy tzw. "szybką" prezentację - trwającą 7 minut i 48 sekund 
WPISOWE PODSTAWOWE: 150 zł
Wpisowe pokrywa: wypożyczenie sali wykładowej, materiały konferencyjne
i przerwy kawowe.
WPISOWE PODSTAWOWE z WYCIECZKĄ: 200 zł
Ponieważ we wtorek (po krótkiej sesji wykładowej) mamy przewidzianą
wycieczkę objazdową prowadzącą przez zaczarowane miejsca Kielecczyzny,
a którą poprowadzi niezrównany w wiedzy krajoznawczej i historycznej Cezary
Jastrzębski. Gorąco polecam – ile razy uczestniczyłem w prowadzonej przez
Cezarego wycieczce, tyle razy żałowałem gdy wycieczka kończyła się. Osoby
planujące uczestnictwo w wycieczce proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa
i wniesienie opłaty, musimy zamówić odpowiedniej wielkości autokar.
ZAKWATEROWANIE:
Zakwaterowanie na trenie Centrum, od niedzieli wieczór do środy do godz. 11.
Cennik noclegów:
pokój 2-osobowy - miejsce dla jednej osoby 48,60 zł
pokój 1-osobowy - 86,40 zł brutto

WYŻYWIENIE
Poniżej zamieszczam przykład wyżywienia, które możemy zamówić :
Śniadanie (17 zł):
Bufet-zimna płyta: wędlina szynka, polędwica drobiowa, schab pieczony,
ser żółty- gouda i salami
pomidory z fetą ,sałatka z pomidorów z cebulą, sałata lodowa z sosem , ogórki, papryka,
sałatka jarzynowa, jajka z majonezem i kukurydza
twarożek z warzywami, twarożek biały, dżem, konfitura, miód
na ciepło: kiełbaski wiedeńskie/musztarda, ketchup
płatki śniadaniowe + mleko
napoje gorące-kawa rozpuszczalna, kawa naturalna, herbata czarna i owocowa, cytryna, cukier, mleko,
pieczywo mieszane, bułki kajzerki, drożdżówki, masło
woda mineralna i soki owocowe w dzbankach

Obiad (25 zł):
Zupa – rosół z makaronem (polecam) lub inna zupa
II danie – medalion ze schabu, parzybroda (regionalna kapusta z ziemniakami)
surówki z marchewki z selerem oraz z kiszonego ogórka z cebulą
woda mineralna gazowana i niegazowana, kompot
Opcja dodatkowa za 5 zł: kawa, herbata, cytryna, cukier, mleko i deser ciasto piernikowe z bakaliami

Kolacja (25 zł)
na ciepło-makaron z sosem pomidorowym lub inne ciepłe danie
+ bufet szwedzki z wędlinami pieczony schab, szynka , polędwica, sery, warzywa -pomidory, ogórki, papryka
dla wegetarian humus i sałatka z ananasem, sałatka grecka z fetą, pomidory z mozzarellą
kawa, herbata, cytryna, cukier, mleko
woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe

Kolacja uroczysta (80 zł)
w Kawiarni "Pod Zamkiem" - należącym do obsługującej nas firmy cateringowej
http://www.checiny.kce.pl/index.php

Prosimy o wypełnienie zgłoszeń uczestnictwa w Sympozjum
(zakwaterowanie w Centrum oraz wyżywienie).
Proszę przysłać je na adres mailowy:
jsklodowski@wl.sggw.pl
do 30 kwietnia
z dopiskiem w temacie ZGLOSZENIE UCZESTNICTWA
Opłaty wpisowe zgodnie z wybraną opcją proszę przesłać na konto
do 1 sierpnia 2020. Numer konta sympozjum będzie przekazany bezpośrednio
w innym terminie po uzyskaniu zgłoszenia uczestnictwa.

Łączę wyrazy szacunku
za Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. Jarosław Skłodowski

