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16. česko-slovensko-polský paleontologický seminář
& workshop MIKRO-2015
1. cirkulář
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 16. česko-slovensko-polský paleontologický seminář, který se
bude konat ve dnech 10. - 11. září 2015 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12. Seminář je již tradiční událostí k výměně informací a
zkušeností všech aspektů paleontologie v celé šíři jak geologického času, tak studovaných
fosilních skupin.
Seminář je letos pořádán současně s 10th Micropalaeontological Workshop MIKRO-2015 (9.
- 10. 9. 2015) jako společná akce. Workshopy MIKRO jsou už rovněž tradicí, která vznikla
původně jako platforma k setkávání a výměně informací polské mikropaleontologické
komunity a postupně nabývala stále více otevřený a mezinárodní charakter. Letošní MIKRO
je věnováno vzpomínce na významného mikropaleontologa Richarda J. Schuberta, rodáka
z Mohelnice, od jehož smrti v 1. světové válce uplynulo právě 100 let. Kromě vyzvané
přednášky o životě a díle této osobnosti bude workshop věnován všem tématům
mikropaleontologie (zoo- i fyto-). Více informací viz 1. cirkulář MIKRO-2015, který si můžete
vyžádat na emailové adrese: miroslav.bubik@geology.cz
Vložné: 1650 Kč (60 EUR) včetně DPH - zasílejte prosím do 31. července 2015.
Poplatek je společný pro účast na aktivitách MIKRO i Paleontologického semináře a
zahrnuje organizační náklady, 2x oběd, 1x společenský večer (10. 9. 2015) a drobné
občerstvení během jednání.
 Úhrada Odběratelskou fakturou: Ekonomické oddělení Pedagogické fakulty UP na
základě přesné adresy, IČO, DIČ plátce vystaví a zašle fakturu.
 Úhrada Převodem z účtu plátce na účet UP v Olomouci (Komerční banka, a.s. pob.
Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc)
Platba v Kč: účet 19-1096330227/0100 VS 99415061
Platby ze zahraničí:

v EUR - IBAN: CZ9801000000433855090287 SWIFT KÓD: KOMBCZPPXXX
VS: 99415061
v jiné měně – IBAN: CZ0901000000191096330227 SWIFT KÓD: KOMBCZPPXXX
VS: 99415061
Prosíme, identifikujte svoji platbu udáním jména plátce do poznámky k platbě (zprávy
pro příjemce) k jejímu rychlejšímu dohledání.
POZOR! daňový doklad k platbě převodem bude na požádání vystaven po dodání přesných
údajů plátce dle ARESU (IČO, DIČ, přesná adresa).
Ubytování: žádáme účastníky, aby si v předstihu rezervovali ubytování v Olomouci podle
jejich preferencí. Pro usnadnění připojujeme krátký přehled cenově přijatelných ubytovacích
kapacit v Olomouci - viz níže.
Přednášky: Délka 15 minut včetně diskuse. Bude zajištěn dataprojektor, diaprojektor a
zpětný projektor.
Postery: Rozměry max. šířka 1 m, výška 1,5 m, postery budou umístěny v blízkosti
přednáškové místnosti.
Jednací jazyk: čeština, slovenština, polština, angličtina.
Sborník příspěvků: Rozšířené abstrakty prezentovaných přednášek a posterů obou akcí
budou publikovány ve sborníku příspěvků vydaném v rámci řady Grzybowski Foundation
Special Publication.
Pokyny pro úpravu rukopisů: příspěvky zasílejte ve formě rozšířeného abstraktu v rozsahu
max. 2 normostran (ve formátu doc nebo rtf), MS Word, velikost písma 11, řádkování 1,5,
včetně tabulek a obrázků, v angličtině, popřípadě v češtině nebo slovenštině s anglickým
abstraktem. U tabulek (xls) a černobílých obrázků (cdr, tif, jpg) si ověřte jejich
reprodukovatelnost (čitelnost), použijte přiměřenou velikost fontů a vyhněte se zbytečnému
použití barev a šedé škály. Spolu s textem s vyznačeným umístěním obrázků a tabulek zašlete
i samostatné soubory obrázků a tabulek e-mailem M. Bubíkovi (miroslav.bubik@geology.cz),
nejpozději do 1. 6. 2015. Upozorňujeme, že rukopisy odevzdané po uvedeném datu
nebudou moci být přijaty s ohledem na termíny sazby a tisku.
Program: bude upřesněn ve 2. cirkuláři, který bude rozeslán během července všem
přihlášeným.
Kontaktní adresy:
Tomáš Lehotský
Katedra geologie
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 12
77146 Olomouc
tomas.lehotsky@upol.cz

Šárka Hladilová, Jitka
Kopecká
Katedra biologie
Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého
Purkrabská 2
77146 Olomouc

sarka.hladilova@upol.cz;
jitka.kopecka@upol.cz
Miroslav Bubík
Česká geologická služba
Leitnerova 22
60200 Brno
miroslav.bubik@geology.cz

Jménem pořádajících institucí
V Olomouci 22. dubna 2015

Tomáš Lehotský, Šárka Hladilová, Jitka Kopecká a Miroslav Bubík

Adresy některých ubytovacích zařízení v Olomouci:
Ubytování na VŠ kolejích:
Koleje Bedricha Vaclavka (400 m od místa konání konference):
http://www.skm.upol.cz/en/dormitories/dormitory-bedricha-vaclavka/
Pensiony a hotely:
 Hotel Palác Olomouc (750 m od místa konání konference): http://www.hotelpalac.cz/
 Hotel u Dómu (760 m od místa konání konference): http://www.hoteludomu.cz/
 Penzion a hotel Arigone Olomouc (1200 m od místa konání konference):
http://www.arigone.cz/en/
 Penzion na Hradě (1200 m od místa konání konference):
http://www.penzionnahrade.cz/en/welcome
 Hotel Senimo Olomouc (1200 m od místa konání konference):
http://hotel-senimo.hotel.cz/accommodation/
 Clarion Congress hotel Olomouc (1400 od místa konání konference):
http://www.clarioncongresshotelolomouc.com/en/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přihláška
na 16. česko-slovensko-polský paleontologický seminář
(Závaznou přihlášku prosím zašlete do 1.6.2015 na adresu Jitka Kopecká nebo Šárka
Hladilová, Katedra biologie PdF UP, mail: jitka.kopecka@upol.cz; sarka.hladilova@upol.cz)
Jméno a příjmení (včetně titulů):
Název přednášky:

Název posteru:

Kontaktní adresa:

telefon:
e-mail:

Požadované technické vybavení (dataprojektor, zpětný projektor, diaprojektor, popř. jiné):

