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Vážení kolegové, 

4.  ročník  workshopu MICROMYCO 2012 se  uskuteční  v přednáškové místnosti 

Biologického centra AV ČR, v.v.i. v budově Na Sádkách v Českých Budějovicích. 

Přihlášky  posílejte  do  30.  června  na  adresu  alena@upb.cas.cz nebo  případně 

poštou (Ústav půdní biologie BC, v.v.i., Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice).

Tématické okruhy workshopu:

1. půdní mikroskopické houby

2.  mikroskopické  houby  na  potravinách,  krmivech,  fytopatogenní  houby, 

houby v ovzduší, entomopatogenní houby apod.

3. lékařská mykologie

4. nové metodické přístupy studia mikroskopických hub

5. taxonomie mikromycetů

Příspěvky bude možné prezentovat formou přednášek a posterů – při  velkém 

počtu  přihlášených  přednášek  bude  třeba  udělat  výběr  přednášek  a  ostatní 

příspěvky budou změněny na postery.

Ubytování  bude  zajištěno  na  kolejích  JČU,  případně  pro  zájemce  budou 

rezervovány pokoje v penzionech nebo v hotelu. Obědy bude možné rezervovat 

v jídelně  Biologického  centra  nebo v blízkosti  budovy BC Na Sádkách.  Vložné 

500,-  Kč,  studenti  300,-  Kč  (zahrnuje  občerstvení,  organizační  náklady, 

společnou večeři).

Prosím  o  zaslání  tohoto  cirkuláře  případným dalším  zájemcům,  studentům  a 

doktorandům. 

Pokud  vám  do  týdne  nepotvrdím  příjem  přihlášky,  prosím  ozvěte  se  mi  telefonicky 

(387775739) nebo pošlete přihlášku poštou – v minulosti přes náš server některé maily 

neprošly.

Těším se na shledání,

                                                                        Alena Nováková

mailto:alena@upb.cas.cz


Přihláška na workshop MICROMYCO 2012

11.-12.9. 2012

Jméno účastníka:

Pracoviště:

E-mail adresa:

Přednáška:

Poster:

Zúčastním se bez přednášky či posteru:

Přeji si zajistit ubytování –  v koleji:

- v penzionu:

- v hotelu: 

ubytování:  10.9.                       11.9.                          12.9.

Přeji si zajistit obědy v jídelně BC:     11.9.                12.9.

Účastnický poplatek 500/300,- Kč uhraďte bankovním převodem do konce 
července – číslo účtu: ČNB 5527231/0710, VS 7210 


