DANE OSOBOWE UCZESTNIKA FORUM
1. Imię i nazwisko:
.....................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
3. Adres dla korespondencji:
.....................................................................................................
4. PESEL:
.....................................................................................................
5. Seria i numer dowodu osobistego:
.....................................................................................................
6. Osiągnięcia krajoznawcze:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
7. Posiadane uprawnienia PTTK:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
8. Na rozpoczęcie Forum przyjadę do:
Konina — Poznania

ZGŁOSZENIA
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie FORUM) lub mailem na adres Komitetu
Organizacyjnego do dnia 5 września 2013 r. W tym samym
terminie oczekujemy wpłacenia wpisowego w wysokości:
– 400 zł opłata normalna;
– 340 zł opłata zniżkowa dla członków PTTK mających
uprawnienia programowe (przodownicy, przewodnicy,
instruktorzy);
– 300 zł opłata dla członków Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych z opłaconymi składkami
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
– materiały programowe,
– trzy noclegi,
– wyżywienie od obiadu w czwartek do obiadu w niedzielę,
– przejazdy i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

XVI FORUM
PUBLICYSTÓW
KRAJOZNAWCZYCH
„Mijające krajobrazy”
Ląd 2013

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.
Dokumentem upoważniającym do udziału w Forum jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które zostanie przesłane zakwalifikowanym uczestnikom do 10 września.

Adres Komitetu Organizacyjnego Forum:
Oddział Poznański PTTK,
Stary Rynek 89/90, 61-773 Poznań
tel. 618 523 756, e-mail: oddzialpttk@bort.pl
Wpisowe prosimy przekazać na konto:

PKO BP I Oddział Poznań
50 1020 4027 0000 1902 0323 2196

Projekt dofinansowany przez Zarząd Główny PTTK
i Samorząd Województwa Wielkopolskiego

TEMAT
Mijające krajobrazy w Wielkopolsce

ORGANIZATORZY
–

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
– Zarząd Główny PTTK – Komisja Krajoznawcza
– Oddział Poznański PTTK im. B. Chrzanowskiego
oraz
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych PTTK

TERMIN
19-22 września 2013 r.

CELE
1. Omówienie zjawiska przemijania krajobrazu na
przykładach przemysłowej eksploatacji środowiska,
zmian w osadnictwie i wpływu podziału administracyjnego.
2. Ocena cech pozytywnych i negatywnych zmian
w krajobrazie.
3. Prezentacja walorów krajoznawczych i turystycznych wybranych fragmentów Wielkopolski.
4. Wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności
krajoznawczych.
W czasie trwania Forum odbędzie się otwarte zebranie
członków Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych.

UCZESTNICTWO
Do udziału w XVI Forum Publicystów Krajoznawczych
zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane czynnym
uprawianiem krajoznawstwa: autorów publikacji, krajoznawców, przedstawicieli oficyn wydawniczych, działaczy turystycznych.

PROGRAM
czwartek, 19 września 2013 r.
ok. 9:00 wyjazd autokaru z Poznania
11:00
rozpoczęcie Forum w Koninie, sesja referatowa w Muzeum Okręgowym
16:00
obiad
17:00
przejazd przez tereny odkrywek Kopalni Węgla Brunatnego „Konin:
19:30
przyjazd do Lądu, zakwaterowanie, kolacja
21:00
otwarte zebranie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych
piątek, 20 września 2013 r.
7:30
śniadanie
8:00
sesja referatowa dotycząca programu dnia
9:30
wyjazd na trasę wycieczki po terenach wzdłuż
dawnej granicy zaborów (m.in. Słupca, Strzałkowo i Pyzdry, na trasie obiad)
19:00
powrót do Lądu, kolacja
20:30
spotkanie dyskusyjne na temat sytuacji wydawnictw krajoznawczych
sobota, 21 września 2013 r.
7:30
śniadanie
8:00
sesja referatowa dotycząca programu dnia
9:30
wyjazd na trasę wycieczki po terenie Puszczy
Pyzdrskiej (m.in. Zagórów, Grodziec i Czarny
Bród, na trasie obiad)
19:00
powrót do Lądu, kolacja
20:00
wieczór towarzyski
niedziela, 22 września 2013 r.
8:00
śniadanie
8:30
podsumowanie obrad
10:00
wyjazd na wycieczkę (m.in. zwiedzanie Wrześni i terenów kolonizacji olęderskiej koło Nekli)
15:00
obiad i zakończenie Forum
17:00
powrót do Poznania

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam swój udział w XVI Forum Publicystów Krajoznawczych. Wpisowe w wysokości
.............. zł przekazano na konto organizatorów w dniu ......................................................
2013 r.
W przypadku dokonania wpłaty przez instytucję lub organizację delegującą prosimy o podanie nazwy i adresu płatnika oraz daty przelewu:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

...........................................
podpis

