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Шановні колеги,
XXVI Теріологічна школа-семінар відбудеться протягом третього тижня червня (17–21.06.2019) на
базі Біостанції-профілакторію Запорізького національного університету на о. Хортиця — одному з
семи чудес України https://uk.wikipedia.org/wiki/Хортиця.
У доповнення до Першого інформаційного листа (на сторінці 26 теріошколи) місцевий оргкомітет та її
голова Наталія Іванівна Лебедєва повідомляють таку важливу організаційну інформацію, пов’язану з
фінансовими витратами на забезпечення роботи й побуту:
1) про оплату проживання: оскільки оплата проживання на біостанції здійснюється тільки
безготівковим способом або через касу, а в день заїзду в університеті буде вихідний, бажано
зробити оплату до виїзду на школу; деталі внизу;
2) про транспорт: для організації транспорту в дні заїзду та виїзду дуже бажано точно знати
спосіб і час прибуття (власним транспортом чи потягом і час прибуття в Запоріжжя); повідомте
нас про це в повторній анкеті, яку просимо надіслати як підтвердження приїзду, зазначивши в
ній тему повідомлення та її тип (доповідь, презентація, круглий стіл, майстер-клас тощо) та
відомості про приїзд та від’їзд; ваша реєстраційна форма в додатку;
3) про оргвнесок: як завжди, ми мінімізуємо витрати, проте остаточна сума невідома, оскільки
поки не зроблено всі необхідні роздруки та інші поліграфічні витрати (сподіваємося, «паперова
частина буде в межах 100 грн.), проте вже тепер на місці треба закупляти все для кава-брейків
на час роботи школи (15 брейків = 120 грн.). просимо по можливості перерахувати цю частину
внеску на карту Приватбанку, вказану в бланку заявки на участь (додається)
Деталізація за цими пунктами з листа Наталії Лебедєвої до учасників:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
оплата поселення: з метою оптимізації процесу оплати поселення (а також з урахуванням того що
17.06 не робочій день) українські учасники самостійно через будь-який банк сплачують проживання на
біостанції, а копію квитанції (бажано скановану) надсилають на e-mail: natalyredfox@gmail.com або
вайбер (050)970-03-01 до 14.06.19 (оригінал квитанції залишається в учасника).
Реквізити оплати проживання: призначення платежу проживання на Біостанції-профілакторії
Запорізького НУ о. Хортиця: р/р 31254283102045, ЄДРПОУ 02125243, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ
Розрахунок оплати проживання (приклад):
Дата заїзду
17.06.19

17/18.06
+

18/19.06
+

19/20.06
+

20/21.06
+

Дата виїзду
21.06.19

до сплати 80 грн. / ніч
4×80 = 320 грн.

проїзд до біостанції: транспорт необхідно замовляти, на цей час найкращій варіант це маршрутка
на 18-20 місць, вартість однієї - 500 грн за «ходку» (таксі до 300), тобто відвести і забрати учасників
буде складати 1000 грн, на одного учасника бл. 50 грн. (оскільки частина людей буде їхати «власним
ходом» і в інші дати, це буде окремо від оргвнесків).
харчування: триразове харчування приблизно 150 грн / день
для корегування дій: велике прохання повідомити по день та час приїзду та від’їзду.
Ігор Загороднюк, 04.06.2019

