Zgłoszenie na imprezę D 25/2007
Międzynarodowe Sympozjum na rzecz ochrony
budujących kopce mrówek leśnych
15 i 16 września 2007 roku
Hochschule Zittau/Görlitz, Neues Hörsaalgebäude
(Szkoła Wyższa Żytawa/Görlitz, nowy budynek sal wykładowych)
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
(Saksońska Fundacja Krajowa ds. Przyrody i Środowiska)
Akademie (Akademia)
Pani Chr. Schönherr
Hauptstr. 7, Jagdschloss
01737 Grillenburg

Fax: 0049-(0)3 52 02 / 588- 44
Udział uczestników z Europy Wschodniej jest bezpłatny.
Nocleg i wyżywienie nie są zawarte w opłacie za uczestnictwo i muszą być uiszczone indywidualnie.
Napoje w przerwach są nieodpłatne.
Istnieje możliwość zjedzenia obiadu w stołówce studenckiej przed rozpoczęciem konferencji.
Proszę o podanie Państwa życzeń związanych z wyżywieniem i uczestnictwem w wycieczce jak
następuje:
•

Wezmę udział w dniu 15.09.07 r. w obiedzie:

 tak

 nie

•

Wezmę udział w dniu 15.09.07 r. w kolacji i programie
wieczornym w gospodzie „Klosterstüb´l“
(Johannisstr. 4/6 w Zittau):

 tak

 nie

Wezmę udział w dniu 16.09.07 r.w wycieczce
do Karkonoskiego Parku Narodowego:

 tak

 nie

•

Nazwisko, imię:

………………………………………………………………………………..............

Instytucja:

..........................................................................................................................

Ulica, kod, miejscowość: ........................................................................................................................
Telefon/Fax:

.........................................................................................................................

E-Mail:

..........................................................................................................................

Miejscowość, Data:

........................................

Podpis: .............................................................

Patrz na odwrocie!

Plan miasta Zittau wraz z miejscem odbycia sympozjum

Wskazówki dla uczestników, którzy chcieliby przybyć wcześniej lub zostać dłużej
Miasto to - wysunięte najdalej na południowy wschód Saksonii - oferuje poprzez swoje położenie w
„trójkącie trzech państw“ bardzo liczne atrakcje. Na rozwój miasta Zittau (Żytawa) duży wpływ
wywarło z biegiem stuleci sukiennictwo, handel płótnem i browarnictwo. Przez swoje sąsiedztwo z
Czechami stanowiło ono w XVII/XVIII wieku jedno z najbogatszych miejsc handlowych w Saksonii i
centrum rozwoju kulturalnego.
•

Miasto Zittau:

•

Okolice Zittau: Zittauer Gebirge (Góry Żytawskie): żytawską kolejką wąskotorową do
Johnsdorf, Oybin (historyczny kościół górski) lub do Bertsdorf
(www.soeg-zittau.de).
do starego miasta handlowego Görlitz (www.goerlitz.de).
do Międzynarodowego Centrum Spotkań Klasztoru St. Marienthal
nad Nysą (www.ibz-marienthal.de).
do nadłużyckich krajobrazów domów przysłupowych
(www.umgebindeland.de).

historyczne stare miasto z edukacyjnym szlakiem kultury, m. in. Wäntighaus
(dom Wäntiga), Kościół Mariacki (Frauenkirche), „Kościół Świętego Krzyża“
(„Kirche zum Hieligen Kreuz“, Hefterbau, ratusz
Konieczne do zwiedzenia dla odwiedzających Zittau: Duża Żytawska Chusta
Postna (1472) w muzeum „Kościoła Świętego Krzyża“ i Mała Żytawska
Chusta Postna (1573) w Muzeum Kultury i Historii Klasztoru Franciszkanów
Historyczne oprowadzania po śródmieściu

