Пам’ятка в дорогу для учасника 26 Теріошколи
Терміни. XXVI Теріологічна школа-семінар відбудеться 17–21 червня 2019 р. у мальовничому куточку
південної частини острова Хортиця на Біостанції-профілакторії Запорізького національного університету.
Відрядження. При оформленні відрядження у графі «пункт призначення» вказувати: Запорізький
національний університет (біологічний факультет).
Дорога. До 3-го корпусу ЗНУ (адреса вул. Гоголя 62) від з/в Запоріжжя-1 та автовокзалу Запоріжжя-1
можна дістатися громадським транспортом, який іде по проспекту Соборному, до зупинки площа
Університетська, від з/в Запоріжжя-2 пішки (вартість проїзду: тролейбус і трамвай – 4 грн., автобус – 5 грн., маршрутні таксі –
6 грн., час у дорозі 20-30 хвилин, див. схеми):
– від з/в Запоріжжя-1: трамваї № 3,16; тролейбус № 3; автобуси № 17, 18, 29; маршрутні таксі № 31, 46, 61, 62, 75, 81, 84, 99
– від автовокзалу Запоріжжя-1: тролейбуси: № 3, 8, 14; автобуси: № 17, 18, 29, 59; маршрутні таксі № 31, 40, 40а, 46, 61, 62, 75,
80, 81, 84, 85, 99.
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Виїзд учасників на біостанцію-профілакторій здійснюється централізовано від 3-го корпусу ЗНУ 17 червня 2019 р. після
пленарного засідання на біологічному факультеті.
Як самостійно дістатися до біостанції-профілакторію? Від з/в Запоріжжя-1 та автовокзалу Запоріжжя-1 прямий маршрут –
автобус № 55 до зупинки ЦІМЕЖ на острові Хортиця, або громадським транспортом по пр-ту Соборний до зупинки
пр-т Металургів, перейти на зупинку, перетнувши пр-т Соборний, яра розташована напроти магазин «Торт» і автобусами № 87,
96, 36, 58, 10, 38 до зупинки ЦІМЕЖ на острові Хортиця, а далі пішки за наведеними на схемі маршрутами.
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Розміщення. Учасники будуть розміщені у двоповерховій будівлі у кімнатах на
2-3 місця. У кімнатах можлива підзарядка власних електронних пристроїв. Санвузли на
поверсі, душова у будівлі. Увага! Кип’ятильниками у
кімнатах користуватися заборонено. На поверсі є
спеціально відведені місця для приготування кави,
чаю…
Їдальня та зала засідань – окрема будівля.
Сесії і круглі столи. Засідання відбуватимуться у зручному приміщенні, обладнаному
оргтехнікою та мультимедійним обладнанням.
Можливе проведення заходів «під відкритим небом».
Витрати. Проживання – 80 грн. за ніч; харчування (централізоване, триразове) – 150 грн.; проїзд – 60 грн.
Екскурсії. Під час XXVI Теріологічної школи-семінар заплановані екскурсії по південній частині о. Хортиця.
Погода, клімат. Літо у Запоріжжі частіше спекотне. Температура повітря у червні у середньому + 25 °С, максимальна – до
+ 40 °С. Опади в цей період не часті.
Незручності. Мобільний зв’язок не стабільний. Наявна значної кількість кровосисних комах.
Поради. На сайті http://hortica.zp.ua/ru/guide/map розміщено карту о. Хортиця з усіма зупинками і пам'ятками. Також тут можна
завантажити мобільний додаток, який так само містить розклад транспорту та іншу корисну інформацію.
Радимо подбати по засоби від комарів та кліщів.
У червні у Запоріжжі справжнє літо, для тих хто полюбляє пляжний відпочинок радимо взяти ковдру для пляжу.
ALARM. У випадку, якщо ви раптом заблукали або різко поміняли свої плани, повідомляйте нас за нашими телефонами: 0509700301; 067-6177455 (Лебедєва Наталія Іванівна), 067-7382089 (Загороднюк Ігор Володимирович). Більший набір телефонів
учасників дивіться на сторінці обліку учасників в гугл-документах тут: https://bit.ly/2XBEjIC. Роздрукуйте цей аркуш в дорогу.
Наталія Лебедєва

