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1. IV Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem.

W dniach 13 – 15 października 2016 r. odbędzie się w Rzeszowie IV Ogólnopolska Konferencja na 
temat Zanieczyszczenia Światłem. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się pod 
adresem internetowym: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/biologiczno-rolniczy/iv-ogolnopolska-
konferencja-na-temat-zanieczyszczenia-swiatlem

Zgłoszenia na konferencję można przesyłać do 30 czerwca 2016 roku.

2. Konferencja International Planetarium Society 2016.

W  Warszawie  w  Centrum  Nauki  Kopernik  w  dniach 20  do  23  czerwca  br.  odbędzie  się 
międzynarodowa  konferencja  organizacji  planetaryjnych. Plan  konferencji  oraz  dokładne 
informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji: http://ips2016.org/ 

IPS2016 w liczbach:
• 500-600 uczestników
• 3 imprezy wieczorne
• 3 duże kopuły 16-20 m
• 11 minikopuł wystawców 5-6 m średnicy
• 45 budek wystawców
• 140 sesji w 4 dni (po 5-7 równolegle)

3. AHEAD Announcement of Opportunity Cycle 2

The AHEAD (Integrated Activities for High Energy Astrophysics*) project solicits proposals for 
its  program of transnational  visits.  This program offers  access free-of-cost  to  some of the best  
European test  and calibration  facilities,  training/mentoring on X-ray data  analysis  and visits  of 
scientists/engineers at all expertise levels. 

Submission Deadlines:
- Call 1 (Experimental Facilities): 30 June 2018; proposals will be evaluated on a twice-a year basis
- Calls 2 and 3 (Visitor Program & Data analysis): 30 June 2016, 17:00 CET
Three main calls are included in this AO. For further information and links to the three AO-2 Calls: 
http://ahead.iaps.inaf.it/?pag
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* AHEAD is a Research Infrastructure Program funded by the Horizon 2020 program of the European  
Union. Its main goal is to integrate and open research infrastructures for high energy Astrophysics. For  
general information on AHEAD: http://ahead.iaps.inaf.it/

Andrzej Zdziarski

4. IX Międzynarodowa Konferencja „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – warsztaty 
astronomiczne”

W dniach od 21 do 23 października 2016 roku (piątek-niedziela)  odbędzie się w Niepołomicach 
kolejna już  IX  Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu  astronomii.  Uczestnikami 
konferencji  będą astronomowie  i  nauczyciele  ze  Słowacji,  Ukrainy  i  Polski  oraz  studenci  i 
uczniowie. Rejestracja i rezerwacja noclegów w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym 
na formularzu zgłoszeń na stronie www.moa.edu.pl.

5. Strefa dla członków PTA na stronie internetowej.

Uprzejmie  przypominamy,  że  został  uruchomiony  elektroniczny  system  umożliwiający 
samodzielne sprawdzenie stanu opłacenia składek członkowskich PTA.  Po zalogowaniu się do 
witryny można  również zadeklarować czy chce się otrzymywać czasopismo Urania-Postępy 
Astronomii, należy  to  zaznaczyć  w  odpowiednim  miejscu  w  zakładce  „Moje  dane”.  Zarząd 
Główny PTA nie ma możliwości obniżenia wysokości składek członkowskich dla tych osób, które 
nie  chcą  otrzymywać  Uranii.  Decyzja  o  zmianie wysokości składki  członkowskiej  może  być 
podjęta tylko podczas Walnego Zebrania Członków PTA. W najbliższej przyszłości będzie można 
również edytować i uaktualnić swoje dane w serwisie PTA. 

Dla osób, które jeszcze się nie logowały na stronie, przypominamy poniżej procedurę aktywacji 
konta z poprzedniego Biuletynu 5/2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd PTA udostępnił możliwość sprawdzania stanu swoich składek członkowskich poprzez stronę 
internetową.  Odbywa  się  to  w  specjalnej  części  witryny  dostępnej  tylko  dla  członków,  po 
zalogowaniu na indywidualne konto. Oprócz tego można sprawdzić czy Państwa dane kontaktowe 
posiadane  przez  PTA są  aktualne.  Po  zalogowaniu  można  też  wyrazić  zgodę  (lub  ją  odwołać) 
odnośnie widoczności swojego imienia i nazwiska oraz nazwy instytutu na liście członków PTA 
dostępnej na stronie głównej PTA. 

Procedura aktywacji konta: 
1) Do strefy tylko dla członków PTA można dostać się na cztery sposoby: 
a) wchodzimy na adres bezpośredni: https://www.pta.edu.pl/members-area/ 
b) albo w menu strony głównej PTA wybieramy "Struktura PTA / Strefa dla członków" 
c) albo w menu strony głównej PTA wybieramy "Zaloguj" 
d) albo klikamy w link na stronie o składkach

2) Jeśli posiadamy już konto, logujemy się. 

3) Jeśli nie posiadamy konta, wybieramy "Aktywuj konto" i postępujemy zgodnie z instrukcją na 
stronie. 
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4) Jeśli zapomnieliśmy hasła, wybieramy "Zapomniałem hasła" i postępujemy zgodnie z instrukcją 
na stronie. 
Ważne: loginem jest adres e-mailowy. Konto można aktywować jedynie na adres e-mailowy będący 
w posiadaniu PTA. Próby aktywacji na inne adresy nie powiodą się. Jeśli podawali Państwo kilka 
adresów, może być dowolny z nich. Natomiast jeśli do tej pory nie podawali Państwo adresu lub 
adres się zmienił, prosimy najpierw o kontakt ze Skarbnikiem celem uaktualnienia swoich danych 
(skarbnik@pta.edu.pl).
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