
XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne 

Toruń 13-15 września 2018 

 

Komunikat 1 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy  

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIV Krajowym Seminarium Malakologicznym, które 

odbędzie się w dniach 13-15 września 2018 roku w Toruniu. Organizatorem konferencji jest 

Stowarzyszenie Malakologów Polskich.  

Miejscem obrad będzie hotel Przystanek Toruń (http://przystanektorun.pl), położony blisko 

toruńskiej Starówki. W programie przewidziane są następujące formy prezentacji: 

 referat (20 minut + 5 minut dyskusji) 

 komunikat (10 + 5 min.) 

 plakat 

Na temat, proponowaną formę oraz streszczenie wystąpienia czekamy do 3 czerwca 2018. 

Szczegóły dotyczące formatowania streszczenia prześlemy w kolejnym komunikacie. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany proponowanej formy wystąpienia w zależności od liczby 

i rodzaju nadesłanych zgłoszeń.  

W czasie Seminarium planowane jest Walne Zebranie Członków SMP, o którego szczegółach 

powiadomimy w osobnym komunikacie.  

Na zakończenie Seminarium planujemy wycieczkę krajoznawczą (szczegóły w kolejnym 

komunikacie).  

Ze względu na konieczność rezerwacji miejsc hotelowych i zaplanowania kosztów 

zależnych od liczby uczestników, bardzo prosimy o szybkie zgłoszenie chęci udziału: 

do 14 lutego 2018 na adres jkob73@umk.pl 

 

Koszty Seminarium 

Opłata konferencyjna (obejmuje: materiały konferencyjne, wycieczkę, spotkanie przy grillu): 

 Członkowie Stowarzyszenia Malakologów Polskich niezalegający ze składkami (do 

2017 roku włącznie): 250 zł 

 Pozostali uczestnicy: 270 zł 



Opłata konferencyjna powinna zostać wpłacona do 13 maja 2018 na konto 

Stowarzyszenia Malakologów Polskich: 98 1030 0019 0109 8530 0046 2989 z dopiskiem 

Seminarium Malakologiczne + imię i nazwisko 

Prosimy o wpłacanie na konto Stowarzyszenia wyłącznie opłaty konferencyjnej, koszty 

pobytu będą rozliczane na miejscu, bezpośrednio z hotelem.  

Noclegi: 

 Pokoje w części hotelowej, ze śniadaniem wliczonym w cenę: 

o pokoje 1-osobowe: 130 zł 

o pokoje 2-osobowe: 180 zł za pokój 

o pokoje 3-osobowe: 240 zł za pokój 

 Pokoje w części hostelowej, śniadanie niewliczone w cenę: 

o pokoje 1-osobowe: 90 zł 

o pokoje 2-osobowe: 120 zł za pokój 

o pokoje 3-osobowe: 160 zł za pokój 

o pokoje 4-osobowe: 200 zł za pokój 

Dodatkowo można wykupić śniadanie: 20 zł 

Posiłki: 

 Śniadanie: 20 zł (dodatkowa opcja dla osób zakwaterowanych w pokojach bez 

wliczonego śniadania) 

 Obiad: 25 zł 

 Kolacja: 23 zł (opłata konferencyjna obejmuje jedną z kolacji - biesiadę przy 

ognisku/grillu) 

 

Ważne daty: 

 Zgłoszenie uczestnictwa oraz deklaracja ws. zakwaterowania – do 14 lutego 2018 

 Wpłata wpisowego – do 13 maja 2018 

 Zgłoszenie tematu wystąpienia i przesłanie streszczenia – do 3 czerwca 2018 

 Obrady – 13-15 września 2018 

 

  



Formularz zgłoszeniowy 

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału i dostarczenie do 14 lutego 2018 na adres 

jkob73@umk.pl następujących informacji: 

 Imię, nazwisko: 

 Stopień/tytuł naukowy: 

 Email: 

 Afiliacja: 

 Adres i NIP do wystawienia rachunku: 

 Wybierane noclegi: 

 12/13.09* 13/14.09 14/15.09 

Nocleg    

 W części hotelowej (ze śniadaniem wliczonym w cenę) 
Preferowany rodzaj pokoju** 1-osobowy  

2-osobowy  
3-osobowy  

W części hostelowej (bez śniadania wliczonego w cenę) 
1-osobowy  

2-osobowy  

3-osobowy  
4-osobowy  

Sugerowani współlokatorzy 
(opcjonalnie) 

 

* doradzamy wybór tej opcji osobom przyjeżdżającym z daleka, następnego dnia od rana 

planujemy obrady 

** ze względu na ograniczoną liczbę różnych rodzajów pokoi, zastrzegamy sobie możliwość 

zmiany wybranej opcji na dostępną 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Seminarium 

Elżbieta Żbikowska, Jarosław Kobak 

 

 

 


