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Mineralogie Českého masivu
a Západních Karpat 2009

PŘIHLÁŠKA

Příjmení: ...........................................   Jméno: .................................  Titul(y): ..........................................

Zaměstnavatel a úplná adresa:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Telefon: .........................................................                 E-mail: ...........................................................

Na semináři přednesu příspěvek:   ANO    NE

Název předneseného příspěvku a autoři:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Datum ..........................  Podpis ...........................

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:         zimak@prfnw.upol.cz
nebo:  doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc., katedra geologie, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
příp. informace na telefonu 585634533
termín zaslání přihlášky: do 7. června 2009



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

Termín konání semináře: 23. – 25. 6. 2009

Místo konání semináře: Černá Voda (obec u Žulové, na Jesenicku)

Ubytování: doporučeno v Hotelu Černá Hora v Černé Vodě, účastníci si ubytování zajistí sami – telefon
605298565, e-mail: hotel@g5-cz.com  (nutno sdělit, že jste účastníky Mineralogického semináře)

Stravování: organizátorem semináře není zajišťováno, lze využít služeb restaurace v Hotelu Černá Hora

Program semináře (s předběžnými časovými údaji):

23.6.2009:
∗ přednášky od 13.00 do 17.30 v Hotelu Černá Hora

24. a 25.6.2009:
∗ exkurze po zajímavých mineralogických a petrografických lokalitách v okolí Žulové a Javorníku
∗ exkurze bude ukončena v Černé Vodě dne 25.6. v 14.00

Jednací jazyk: čeština, slovenština, příp. angličtina (pro doktorandy)
Technické zajištění přednášek: PC a datový projektor budou k dispozici (přednášku si přivezte nejlépe na CD).

Finanční záležitosti: organizátor nebude požadovat žádný příspěvek, ubytování a stravování si účastníci
hradí sami

Zajištění dopravy během exkurze: vzhledem k tomu, že část účastníků přijede na seminář vlastními vozy, je
organizátor přesvědčen, že těmito vozy bude možno zajistit i popojíždění mezi lokalitami, k dispozici bude i
mikrobus s řidičem (nějak se to určitě zvládne!)

Sborník příspěvků: Není plánován, pokud však bude dostatečně velký zájem ze strany účastníků, bude jej
možno vydat po akci (do konce roku 2009).

Organizátoři semináře se těší na Vaši účast!


