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Українське теріологічне товариство НАН України
Національний природний парк «Подільські Товтри»
Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка
Оргкомітет XХII Теріологічної школи

e-mail: mammalia@ukr.net; веб-сайт: www.terioshkola.org.ua

Пам’ятка учаснику

ХХII Теріологічна школа-семінар
«Здобування тварин на заповідних територіях» 
заказник місцевого значення гора «Теремець», ВБУ «Бакотська затока»
 Національний природний парк «Подільські Товтри», 5–9.10.2015 р.

Транспортне сполучення з м. Кам’янець-Подільський
Потяги сполучення «Київ – Кам’янець-Подільський»:
	№ 117"Буковина" Київ-Чернівці. Час відправлення з Києва – 20:04.  Час прибуття до Кам’янця-Подільського – 03:24 ночі.
	№ 769 Київ Кам'янець-Подільський (понеділок, вівторок, четвер). Час відправлення з Києва – 16:46. Час прибуття до Кам’янця-Подільського – 23:15.
	№ 769 Київ Кам'янець-Подільський (середа, п’ятниця, неділя). Час відправлення з Києва – 16:46. Час прибуття до Кам’янця-Подільського – 23:44.
	№ 139 Київ Кам'янець-Подільський. (30/03-2/10/2015 по парних, при двох непарних 28, 30, 2; з 5/10/2015 по понеділках, середах, п’ятницях). Час відправлення з Києва – 21:11. Час прибуття до Кам’янця-Подільського – 05:34.

Інформацію про курсування потягів потрібно уточнювати на станціях відправлення.
Потяги з решти міст України слідують через м. Хмельницький.

Добратися до м. Кам’янця-Подільського можна з автовокзалу Хмельницького (10–15 хв. маршруткою від залізничного вокзалу). На автовокзалі є багато маршрутних таксі, які їдуть до Кам’янця-Подільського, також через Кам’янець-Подільський їдуть більшість прохідних автобусів південно-західних напрямків, якими теж можна доїхати до нашого міста. Автобуси і маршрутки в дорозі близько 2 годин. Вартість проїзду – близько 70 грн.
Також до Кам’янця-Подільського можна добратися автобусами прямого сполучення, які є в більшості великих міст, таких як Київ, Львів, Житомир, Вінниця і т.д. 
Від залізничного вокзалу Кам’янця-Подільського до центрального корпусу Кам’янець-Подільського національного університету, де буде відбуватися реєстрація учасників конференції, треба спочатку їхати маршруткою № 7, вийти на зупинці «Аптека» (перехрестя вул. Князів Коріатовичів та вул. Огієнка). Потім спуститися один квартал вниз по вул. І. Огієнка дійшовши таким чином до центрального корпусу.
Від автовокзалу Кам’янця-Подільського до центрального корпусу Кам’янець-Подільського державного університету, де буде відбуватися реєстрація учасників конференції, треба спочатку по вул. Князів Коріатовичів, на якій знаходиться автовокзал, дійти прямо до вул. І. Огієнка, пройти наліво один квартал до центрального корпусу. 
Відстань від автовокзалу до корпусу №1 К-ПДУ (вул. Івана Огієнка, 61) 700–800 м.

Реєстрація, поселення
Реєстрація буде проводитися у центральному корпусі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61) 05 жовтня до 12-00 год. Учасники, які приїжджають пізніше, можуть відразу їхати до с. Каштанівка (автобусом Кам’янець-Подільський – Стара Ушиця) та телефонувати організаторам школи.

Умови проживання та роботи 
Умови — експедиційні. Ночівля в літніх дерев’яних (дощатих) будиночках (на 2 ліжка). Ліжка дерев’яні. Є матраци. Туалет – надворі. Будиночки розташовуються на березі Рамсарського водно-болотного угіддя «Бакотська затока». Берег заліснений (сосна, горіх, ясен, дуб, граб). Можна розміщуватися у наметах (власних).
Засідання можуть проходити у критому літньому кінотеатрі або у столовій залі. Обіди – у столовій залі. Для спілкування на території є бесідки, лавки, гойдалки.
Необхідно мати з собою спальний мішок, та мінімальний набір похідного посуду (кружка, ложка, миска).
Засідання будуть проходити у неформальному вигляді. 
Запланована екскурсія до Гуменецької гірниці. Для екскурсії потрібно мати із собою ліхтарик, теплий одяг, зручне взуття.
Бажано мати польовий одяг (теплий, осінній), зручне взуття, головні убори і засоби захисту від дощу.

Презентації і доповіді
Мультимедійний проектор, екран, комп’ютер 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
триразове (забезпечується організаторами за рахунок оргвесків).

Оргвнесок
300 грн. Включає харчування протягом семінару, кава-брейки, проживання (бензин для генератора, інше), перевезення територією парку та роздаткові матеріали.

Відрядження
Для тих, хто може бути офіційно відрядженим від установ, відрядження виписуйте на НПП «Подільські Товтри», м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.

Контакти
Загороднюк Ігор — 067-7382089 (київстар), 066-210-5723 (мтс), 093-774-0063 (лайф)
Дребет Михайло — 097-921-83-46 (київстар) 093-654-47-01 (лайф)

