POZVÁNKA KURZ ZELENÉ KOKÁLNÍ ŘASY 2018
Vážené kolegyně, kolegové,
blíží se rychle a nezadržitelně zimní období, resp. mám tu čest pozvat Vás opět na zimní běh
mikroskopických seminářů zaměřených na určování sinic a řas v Bílých Karpatech.
PRO KOHO JE KURZ URČEN:
Setkání je směrováno na pracovníky laboratoří (Povodí, hygienických, vodárenských a dalších
hydroanalytických provozů) a studenty v oboru hydrobiologie a algologie. Hlavní část programu je
věnována dlouhodobě požadovanému tématu – velkému 2 dennímu praktiku mikroskopování a to
postupně podle taxonomie ze vzorků. Vyzýváme proto účastníky, aby si s sebou přivezli vlastní
vzorky, pro které bude samostatný časový prostor.
KDY: 14. - 16. listopadu 2018 (začínáme ve středu od 16h. – končíme v pátek po obědě)
KDE: pohoří Bílých Karpat, obec Vyškovec p.č. 62 a 151
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Kurz vedou lektoři s dlouholetou zkušeností lektorovaní kurzů z AV ČR i z praxe:
 Mgr. Rodan Geriš – Povodí Moravy, s.p.
 RNDr. Lenka Supová (Šejnohová), Ph.D. – praxe na BU a MBU AV ČR, nyní
organizátorka mikroskopických seminářů jako OSVČ.
Program v příloze.
VLOŽNÉ:
2 900,-KČ
 Ubytování 2 noci
 Stravné – 2x plná penze: formou samoobsluhy
 Káva, čaj a drobné občerstvení v průběhu přestávek
 Sál s mikroskopem Olympus DP BX41/CX41 s trinokulárem, adaptéry, 3 MPixel kamera
ARTCAM s dataprojekcí
 Odborný program + odborné zázemí
 Vybavení pro výrobu preparátu (pipety, krycí a podložní skla, kádinky atd.)
 Vystavení Potvrzení o absolvování kurzu.
Z důvodů malé kapacity kurzu je vložné nutné uhradit celé i v případě účasti jen na část kurzu.
Děkujeme za pochopení.
PŘIHLÁŠENÍ:
Formulář pro přihlášení najdete v souboru „2018-urcovani-ZKR-prihlaska.xls“ v příloze v mailu,
ve kterém Vám došla pozvánka a předběžný program na kurz.

Vyplněnou přihlášku zašlete na E-mail eustigmatos@gmail.com (příp. na adresu: RNDr. Lenka
Supová, Ph.D, Vyškovec 62, 687 74 Starý Hrozenkov). Přihlášení Vám obratem potvrdím. K
dispozici jsem Vám kromě emailu také na telefonu 776 268 397.
Jako každý rok je kurz omezen kapacitou pouze 15ti účastníků, proto s odesláním přihlášky
neotálejte. Ukončení příjmu přihlášek je naplněním kapacity kurzu, příp. termínem
19.10.2018.
ZPŮSOB ÚHRADY KURZU:
Na základě údajů z přihlášky Vám obratem bude vystavena zálohová faktura, kterou obdržíte v pdf
v emailu. Po jejím uhrazení je Vaše rezervace dokončena. „Ostré“ faktury Vám předám při
registraci na kurzu společně se studijním materiálem.
Nejsme plátci DPH. Máme Fio banku, platby ze Slovenska nejsou zpoplatněny (ověřte si u své
banky).

Odborná garance a na setkání s Vámi se těší
RNDr. Lenka Supová (Šejnohová), Ph.D.

RNDr. Lenka Supová, Ph.D.
Školení, ubytování, rozbory
Vyškovec 62
687 74 Starý Hrozenkov
Telefon: 776 268 397
E-mail: eustigmatos@gmail.com
www.moravskekopanice.cz
IČO: 73998338
Evidován u ŽÚ v Uherském Brodě 21.4.2016, č.j. OZU/1146/16/Bř/4

