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Szanowni Państwo! 
 
W imieniu Zakładu Klimatologii i Geoekologii Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN w Warszawie mamy zaszczyt zaprosić na konferencję naukową „Bioklimatologia człowieka”. 
Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2011 roku w siedzibie IGiPZ PAN w Warszawie, 
przy ul. Twardej 51/55. 
 
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych badań z dziedziny bioklimatologii człowieka oraz 
przybliŜenie moŜliwości wykorzystania bioklimatologii w planowaniu przestrzennym, turystyce
i innych dziedzinach gospodarki. 
Planowana konferencja będzie platformą do wymiany doświadczeń naukowych związanych 
z zagadnieniami oddziaływania klimatu na człowieka i jego środowisko Ŝycia oraz umoŜliwi 
konfrontację poglądów naukowych i doświadczeń w praktycznym wykorzystaniu bioklimatologii. 
 
Najlepsze prace opublikowane będą w wydawnictwach IGiPZ PAN. 
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanej konferencji zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej Instytutu lub prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji (tel.: 22 6978911,  
fax: 22 6978903, e-mail: a.badam@twarda.pan.pl). 
 
 
W dniu 16 listopada 2011 roku przewidziane są warsztaty w ramach II Szkoły 
Bioklimatologii Człowieka. Warunki uczestnictwa w Szkole zostaną podane osobom 
zainteresowanym (prosimy o osobną deklarację uczestnictwa w Szkole) w Drugim 
Komunikacie. 
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ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI  

• kierunki i metody badań w bioklimatologii 

• wpływ klimatu na zdrowie człowieka 

• wpływ zmian klimatu na warunki Ŝycia człowieka 

• zastosowanie bioklimatologii w badaniach przestrzeni miejskiej 

• bioklimatologia a turystyka i inne dziedziny działalności gospodarczej 

• klimatologia fizjologiczna 
 

 
 
 
 

 
 



 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konferencja skierowana jest zarówno do środowiska naukowego, jak i do przedstawicieli firm oraz 
samorządów terytorialnych zainteresowanych wpływem klimatu na człowieka i jego działalność. 
Przewidujemy moŜliwość uczestnictwa w konferencji: 

• z prezentacją referatu lub posteru, 

• z prezentacją produktów instytucji (techniczne warunki prezentacji do uzgodnienia), 

• bez prezentacji. 

 

 

TERMINY 

• do 15 stycznia 2011 r. - zgłoszenie udziału w konferencji z prezentacją referatu, posteru lub 
produktów instytucji wraz z tytułem i zarysem treści wystąpienia  

• do 28 lutego 2011 r. - II komunikat  

• do 30 czerwca 2011 r. - zgłoszenie uczestników bez prezentacji referatu lub posteru 
i wniesienie opłaty konferencyjnej 

• do 15 września 2011 r. - III komunikat wraz ze szczegółowym programem konferencji 
 
 
 
OPŁATY 

Opłata konferencyjna obejmuje udział w sesjach naukowych, komplet materiałów konferencyjnych, 
przerwy na kawę oraz udział w bankiecie. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz obiadów. 
 
Wysokość opłaty konferencyjnej: 

• 250 zł ‐ wpłata do 30 czerwca 2011 r. 

• 300 zł ‐ wpłata po 30 czerwca 2011 r. 

• 250 zł - prezentacja produktów o charakterze komercyjnym 

 
 
 

SEKRETARIAT KONFERENCJI 
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