POZVÁNKA NA DETERMINAČNÍ KURZ PRO HYDROBIOLOGY 2009
Dolní Věstonice, 15. – 18. června 2009
Milé kolegyně a milí kolegové!
Česká algologická společnost ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny,
Povodím Ohře a VŠCHT Praha, pořádají jako již tradičně počátkem června determinační kurz zaměřený na určování
řas a sinic. Kurz je určen především pro pracovníky hygienických, vodárenských a dalších hydroanalytických laboratoří.
Vítáni jsou však všichni další zájemci.
Determinační kurz proběhne opět z hlediska řas a sinic na velice zajímavé lokalitě (jak jinak), tentokrát v Dolních
Věstonicích. Povedou ho lektoři z České algologické společnosti, kteří přednesou referáty o taxonomii, ekologii,
určování různých skupin řas a sinic a dalších algologických zajímavostech. Na místě bude k dispozici projekční
mikroskop, několik starších binokulárních mikroskopů a další laboratorní vybavení pro potřeby kurzu (centrifuga,
filtrační aparatura) a určovací literatura. Samozřejmě je možné (nebo spíše žádoucí), aby si účastníci s sebou přivezli
vlastní vzorky (živé i fixované). Vítané jsou především vzorky se zajímavými organismy a rovněž vzorky s organismy, u
nichž váháte s určením.
Termín konání: 15.6. - 18.6.2009. Kurz začíná 15.6. večeří (po večeři bude krátký odborný program) a končí ve čtvrtek
18.6. snídaní.
Místo konání: Ubytovna Povodí Moravy, Dolní Věstonice 142, dvou až čtyřlůžkové pokoje se sprchami a záchody na
patře
Stravování bude zajištěno v penzionu U Langrů (http://www.ulangru.cz), kde je také možné si individuálně domluvit
ubytování.
Vložné: 2 800,- Kč
Z toho: 160,- nocleh – 1 noc
480,- za 3 noci
220,- stravné – 1 den 580,- stravné za celý kurz (3x večeře po 70 Kč, 2x oběd po 80 Kč, 3x snídaně po 70
Kč)*
1740,- manipulační poplatek na techniku, pronájem sálu, lektory a občerstvení
*možnost vegetariánských jídel
Přihlášení na kurz: Do 22.5.2009 prosím o předběžné přihlášení na kurz kvůli zamluvení dostatečného počtu míst
v ubytovně. Přihláška je k dispozici v souboru dk2009.xls a je šířena společně s touto pozvánkou nebo je volně ke
stažení např. na stránkách České algologické společnosti. Vyplněnou přihlášku na kurz s potvrzením o úhradě zašlete na
adresu: Mgr. Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42. Na e-mail petr.pumann@szu.cz
zašlete prosím vyplněnou přihlášku v elektronické podobě. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit (emailem nebo telefonicky na 2 67082220).
Způsob úhrady kurzu: Vložné uhraďte do 5.6.2009 na vrub účtu ČS Pobočka Praha 2, Jugoslávská 19, č.účtu:
14934349/0800 (jako variabilní symbol uveďte vaše IČ)
IČO: 265 85 235, DIČ: 002/265 85 235
IBAN účtu České algologické společnosti je CZ86 0800 0000 0000 1493 4349, SWIFT kód (BIC) je GIBACZPX. Česká
algologická společnost není plátcem DPH.
Pokud nebudete požadovat ubytování a stravování (na celou dobu kurzu nebo na jeho část) a budete platit tím pádem
nižší vložné, prosíme, specifikujte na přihlášce, které položky uhrazená částka obsahuje (tzn. kolik nocí, snídaní, obědů a
večeří).
Účast studentů: Studenti při prezenční formě studia nemusí platit manipulační poplatek. Případné zájemce z řad
studentů však prosíme, aby nás předem kontaktovali a domluvili podrobnosti.
Kredity: Bude zažádáno o registraci kurzu u Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve
zdravotnictví.
Těšíme se na Vaši účast. Za organizátory kurzu
Petr Pumann, Lenka Šejnohová, Emil Janeček, Rodan Geriš
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