Instytut Paleobiologii PAN i Uniwersytet Warszawski zapraszają wszystkich studentów
kierunków biologicznych i geologicznych na Studencki Obóz Poszukiwawczy, który odbędzie
się w Miedarach k. Tarnowskich Gór, Krasiejowie i Porębie w dniach
1-15 sierpnia, Miedary
16-30 sierpnia, Krasiejów
19-31 sierpnia, Miedary
1-14 września, Miedary
II poł września, Poręba
Prace poszukiwawcze prowadzimy w byłej cegielni. Terminy obozów w Lisowicach k. Lublińca
i Porębie k. Zawiercia jeszcze nie są ustalone. Obóz jest bezpłatny. Zapewniamy nocleg,
wyżywienie i sprzęt. Chętnych prosimy o przysłanie listu motywacyjnego do 30 kwietnia na
adres: lczepinski@biol.uw.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona! W połowie maja
wybierzemy szczęśliwców, którzy pojadą na obóz.
SZCZEGÓŁY Studencki Obóz Poszukiwawczy organizowany jest przez Instytut Paleobiologii
PAN i Uniwersytet Warszawski. Obóz jest finansowany ze źródeł zewnętrznych, w związku z
tym studenci nie ponoszą żadnych wydatków, opłacają jedynie swój dojazd do miejsca, w
którym odbywa się obóz. Będziemy mieszkać w prostym standardzie, w związku z tym należy
zabrać ze sobą karimatę i śpiwór. Śniadania i kolacje przygotowujemy sami. Obiady
natomiast będą dowożone przez firmę cateringową. Naszym celem jest poszukiwanie i
wydobywanie skamieniałości, co wiąże się z pracą na terenie kopalni przy użyciu kilofa,
młotków geologicznych oraz igiełek i pędzelków. Należy więc zabrać komplet ubrania
roboczego, w tym rękawice. My zapewniamy narzędzia. Będziemy pracować min. sześć
godzin dziennie od poniedziałku do piątku. W sobotę praca dla chętnych, w niedzielę mamy
czas wolny. Nie zapewniamy ubezpieczenia.
DOJAZD Do Miedar można dojechać autobusem miejskim z Tarnowskich Gór, trzeba się udać
do budynku z czerwonej cegły przy ul Głównej 58.
Wszystkie znalezione przez uczestników okazy są własnością Instytutu Paleobiologii PAN.
Regulamin Studenckiego Obozu Poszukiwawczego: Obóz odbywa się w ramach wykopalisk
prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Paleobiologii PAN 1. Nadzór
organizacyjny i naukowy nad wykopaliskami sprawują pracownicy naukowi Uniwersytetu
Warszawskiego i Instytutu Paleobiologii PAN. 2. Celem prac wykopaliskowych prowadzonych
w Miedarach jest wydobycie i naukowe udokumentowanie skamieniałości triasowych. 3.
Materiały o wartości muzealnej pozyskane w czasie wykopalisk są własnością publiczną i nie
mogą być przedmiotem handlu w czasie wykopalisk, ani po ich zakończeniu. Uczestnicy
obozu mogą zachować eksponaty o charakterze popularyzacyjnym lub pamiątkowym tylko
po uzgodnieniu z organizatorami. 4. Zasady organizacji pracy podczas wykopalisk określa

prowadzący w uzgodnieniu z uczestnikami. Jednakże: a) uczestnicy prowadzą prace
poszukiwawcze i wydobywcze tylko pod nadzorem prowadzącego, w miejscu przez niego
wskazanym, b) minimalna długość pracy wynosi 6 godzin. Szczegółowy rozkład zajęć
obowiązujący wszystkich uczestników określa prowadzący w uzgodnieniu z uczestnikami. 5.
Uczestników i prowadzących Studencki Obóz Poszukiwawczy obowiązują zasady BHP
stosowane do obszaru górniczego, na którego terenie prowadzone są prace. 6. Praca przy
wykopaliskach jest dobrowolna i bezpłatna, uczestniczenie w niej uzależnione jest od
akceptacji regulaminu.

