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1. XXXVII Zjazd PTA, Poznań 7-10 września 2015
Dziś upływa oficjalny termin zgłoszeń na Zjazd. Prosimy wszystkich chętnych o możliwie szybką
rejestrację, nie później niż do końca tego tygodnia. Ma to dla nas znaczenie ze względów
logistyczno-organizacyjnych. Do dnia dzisiejszego mamy zgłoszonych ponad 160 uczestników.
Prosimy o wpłacanie opłaty konferencyjnej (normalna 200 zł, 100 zł dla studentów i doktorantów)
na konto bankowe PTA. Istnieje możliwość dokonania rejestracji i opłaty po terminie. W takim
przypadku opłata konferencyjna wzrasta do kwoty 250 zł.
Dane konta:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
Millenium S.A. nr. konta: PL 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524
Tytuł wpłaty: Zjazd 37 PTA
Na stronie intermetowej: http://www.pta.edu.pl/zjazd37/program.php znajduje się ciągle
uaktualniany program.
Nadesłane streszczenia wykładów i plakatów ukażą się na stronie:
http://www.pta.edu.pl/zjazd37/abstrakty.php
Prosimy o uzupełnienie brakujących streszczeń wykładów lub plakatów.
Ze względu na udział w Zjeździe osób z zagranicy, zachęcamy do przygotowania prezentacji
ustnych i plakatów w języku angielskim.
Po Zjeździe, podobnie jak po poprzednim, wydane zostaną materiały pokonferencyjne w języku
angielskim (http://www.pta.edu.pl/proc). Na stronie zjazdowej znajdują się szczegóły dotyczące
stylu publikacji: http://www.pta.edu.pl/zjazd37/proceedings.php
2. Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych
W dniu poprzedzającym Zjazd PTA (6 września 2015 r., niedziela) odbędzie się w Poznaniu
spotkanie wszystkich polskich organizacji astronomicznych astronautycznych. Jednym z głównych
punktów programu ma być dyskusja o oczekiwaniach miłośników astronomii w stosunku do
astronomów zawodowych (i odwrotnie) oraz o różnych możliwościach współpracy naukowców i
amatorów. Będzie także o różnorodnych źródłach finansowania dla stowarzyszeń astronomicznych
oraz kilka aktualnych propozycji współpracy.
Szczegółowy program:
http://www.pta.edu.pl/zjazd37/spotkanie/program.php
Zachęcamy do udziału. Prosimy o osobną rejestrację:
http://www.pta.edu.pl/zjazd37/spotkanie/rejestracja.php
3. Parasole Uranii z mapą nieba
Redakcja Uranii-PA przygotowała ciekawe gadżety związane z astronomią - parasole z mapą nieba.
Można je nabyć w sklepie internetowym, będą także dostępne na stoisku Uranii podczas 37. Zjazdu

w Poznaniu. W sprzedaży są także czapki z logo Uranii.
http://sklep.pta.edu.pl/160-parasol-uranii-z-mapa-nieba.html
http://www.urania.edu.pl/wiadomosci/parasol-mapa-nieba-nowy-gadzet-uranii-1565.html
4. Składki członkowskie
Przypominamy o opłaceniu składek członkowskich za rok 2015. Składka wynosi 90 zł rocznie.
Osoby zalegające ze składkami za ubiegłe lata prosimy o BARDZO PILNY kontakt ze Skarbnikiem
PTA (skarbnik@pta.edu.pl), gdyż Zarząd będzie na następnym zebraniu podejmował, w stosunku
do osób zbyt długo zalegających ze składkami, decyzje o skreśleniu z listy członków.
Dane do wpłaty:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne, ul. Bartycka 18,00-716 Warszawa
Bank: Millenium S.A., numer konta: 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524
Tytuł wpłaty: składka członkowska na rok 2015
Bieżące składki będzie można jak zwykle uregulować w czasie trwania Zjazdu.

