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Пам’ятка учаснику науково-практичного семінару
«Мисливська та раритетна теріофауна: управління популяціями»
(с. Отрохи, 21–24 травня 2015 р.)

Умови проживання та роботи — експедиційні. А саме: опалюваний сільський будинок на краю болота на 15 ліжко-місць і намети; туалет — надворі, душ — у озері. Засідання будуть проходити у музейному приміщенні, приймання їжі та неформальне спілкування — у бесідці або біля вогнища. Необхідно мати з собою спальник, та мінімальний набір похідного посуду (кружка, ложка, миска), за їх відсутності — попередьте організаторів і Вам забезпечать.

Дрес-код. Засідання будуть проходити у неформальному вигляді, запланована екскурсія парком та польові дослідження. Бажано мати польовий одяг із довгими рукавами (від комарів), зручне взуття, головні убори і засоби захисту від дощу.

Презентації і доповіді. Мультімедійний проектор, екран, комп’ютер та магнітну дошку забезпечують організатори. У випадку необхідності іншого презентаційного обладнання (мікроскоп, скальпель, кольорові олівці, спирт тощо) — зв’яжіться із організаторами.

Неформальне спілкування. Учасникам бажано мати із собою наочні засоби для забезпечення неформального спілкування під час «Вечора регіональних презентацій».

Харчування, з метою здешевлення участі у семінарі, включатиме у себе щоденний гарячий обід та, за можливості, таку ж вечерю, а також сніданки у формі сухпайка та кава-брейки (забезпечується організаторами за рахунок оргвесків).

Оргвенсок. Буде розраховано пізніше (буде мінімальним), він включатиме у себе харчування протягом семінару, кава-брейки, проживання у гостьовому будинку, перевезення по території парку та роздаткові матеріали. До оргвенску не включено вартість переїзду із Києва та у Київ (рейсовий автобус — 35 грн. в один бік). 

Відрядження. Для тих, хто може бути офіційно відрядженим від установ: відрядження виписуйте на РЛП «Міжрічинський», с. Отрохи, Козелецький р-н, Чернігівська обл.

Як добратись із Києва? 
А) У складі групи. Наразі уточнюється можливість залучення університетського транспорту або оренда приватного мікроавтобуса.
Б) Самостійно. Автобуси із Києва відправляються щоденно із автостанції «Полісся». Час відправлення: 11.50 та 17.35. Рейс «Київ-Чернігів (ч/з Десну)». Їхати бл. 2 годин до зупинки «с. Морівськ», далі зв’язатися із організаторами, які відвезуть Вас у село Отрохи (за 5 км).
Автостанція «Полісся» знаходиться у м. Києві на площі Шевченка (УВАГА! не плутати зі ст. метро «Тараса Шевченка»). Добратися до автостанції із залізничного вокзалу зручно через метро: від ст. м. «Вокзальна» до ст. м. «Мінська» (вихід до ринку) та там пересісти на автобус № 99 і їхати до кінцевої зупинки «Площа Т.Г. Шевченка». Тривалість переїзду від залізничного вокзалу до автостанції — бл. 1 год.

