
XXXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne 

Toruń 12-14 maja 2022 

Komunikat 1 

Szanowni Państwo, Drodzy Malakolodzy 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXVI Krajowym Seminarium Malakologicznym, które 

odbędzie się w dniach 12-14 maja 2022 roku w Toruniu. Organizatorem konferencji jest 

Stowarzyszenie Malakologów Polskich.  

Miejscem obrad będzie hotel Gromada (https://www.gromada.pl/hotel-torun), położony na 

toruńskiej Starówce. W programie przewidziane są następujące formy prezentacji: 

• referat (15 minut + 5 minut dyskusji) 

• komunikat (10 + 5 min.) 

• plakat 

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 (połączone z wyborem 

nowych władz SMP), o którego szczegółach powiadomiliśmy członków w osobnym 

komunikacie.  

 

Koszty Seminarium 

Opłata konferencyjna (obejmuje: materiały konferencyjne, wynajem sali obrad, przerwy 

kawowe, uroczystą kolację): 

• Honorowi członkowie Stowarzyszenia Malakologów Polskich: 0 zł 

• Studenci i doktoranci: 280 zł 

• Członkowie Stowarzyszenia Malakologów Polskich niezalegający ze składkami: 330 zł 

• Osoby towarzyszące: 170 zł (bez materiałów konferencyjnych) 

• Pozostali uczestnicy: 380 zł 

Opłata konferencyjna powinna zostać wpłacona do 31 marca 2022 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.  



Pozostałe koszty (opłacane na miejscu po przybyciu): 

Noclegi (ze śniadaniem wliczonym w cenę): 

• Pokoje jednoosobowe: 120 zł 

• Pokoje dwuosobowe: 150 zł (75 zł za osobę) 

Posiłki: 

• Śniadanie wliczone w cenę noclegu 

• Obiad: 35 zł 

• Kolacja: 25 zł (uroczysta kolacja 13 maja 2022 wliczona w opłatę konferencyjną) 

Parking (położony ok. 500 m od hotelu): 35 zł za dobę 

Zastrzegamy, że ceny mogą ulec drobnym zmianom w zależności od bieżącej sytuacji na 

rynku 

 

Ważne daty: 

• Zgłoszenie chęci uczestnictwa, oraz tematu i proponowanego rodzaju wystąpienia, a 

także danych do faktury (tylko jeżeli będzie potrzebna) – do 16 marca 2022 

• Wpłata wpisowego, przesłanie streszczenia oraz deklaracja ws. zakwaterowania i 

posiłków – do 31 marca 2022 

• Konferencja – 12-14 maja 2022, w tym orientacyjnie: 

o 11 maja (wieczorem) – rozpoczęcie rejestracji uczestników 

o 12-13 maja – od rana: rejestracja uczestników, obrady: wystąpienia ustne, 

sesja plakatowa 

o 13 maja – Walne Zebranie Członków SMP 

o 13 maja – uroczysta kolacja 

o 14 maja – wyjazd uczestników po śniadaniu 

• Ostateczna możliwość rezygnacji z udziału (poza ważnymi przypadkami losowymi, np. 

Covid-19): 27 kwietnia 2022 

• Ostateczny terminarz może ulec zmianom w zależności od liczby zgłoszeń i czynników 

zewnętrznych, z wyjątkiem terminu Walnego Zebrania Członków 

 

Format streszczenia: 

• Całość wyrównana do lewej, czcionka Times New Roman 12 pkt, pojedynczy odstęp 

między wierszami, bez pogrubień i kursywy (z wyjątkiem nazw gatunkowych) 



• Tytuł, bez kropki na końcu, oddzielony wolną linijką (enter) od autora/autorów, a 

ten/ci – wolną linijką (enter) – od afiliacji, zaś ta – oddzielona również wolną linijką 

(enter) od treści streszczenia 

• Nazwiska autorów w formacie Imię/imiona Nazwisko, kolejni autorzy oddzieleni od 

siebie przecinkami 

• W przypadku autorów z różnych instytucji należy wstawić odpowiednio numery za 

nazwiskami bez stosowania indeksu górnego, natomiast w przypadku afiliacji – 

numery przed nazwą jednostki – również bez stosowania indeksu 

• Treść streszczenia: pojedynczy akapit, maksymalnie 300 słów 

• Prosimy nie dołączać piśmiennictwa, rysunków, schematów, itp. 

 

Do 16 marca 2022 prosimy o dostarczenie na adres noann@umk.pl następujących informacji: 

• Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………. 

• Stopień/tytuł naukowy: ………………………………………. 

• Afiliacja: ………………………………………. 

• Tytuł wystąpienia (tylko autorzy prezentujący): ………………………………………. 

• Preferowana forma wystąpienia: referat/komunikat/plakat 

• Wymagana faktura dla instytucji za opłatę wpisową: Tak/Nie 

• Adres do umieszczenia na fakturze: ………………………………………. 

 

Do 31 marca 2022 prosimy o dostarczenie na adres noann@umk.pl następujących informacji: 

Wybierane noclegi: 

• 11/12 maja: Tak/Nie 

• 12/13 maja: Tak/Nie 

• 13/14 maja: Tak/Nie 

• Preferowany pokój 1-osobowy/2-osobowy (zastrzegamy sobie prawo do zmiany w 

zależności od dostępnych pokoi) 

• Preferowany współlokator: ……………………………………….  

Wybierane posiłki: 

• 11 maja (środa):  

o Kolacja (25 zł): Tak/Nie 

• 12 maja (czwartek) 

o Obiad (35 zł): Tak/Nie 

o Kolacja (25 zł): Tak/Nie 

• 13 maja (piątek) 

o Obiad (35 zł): Tak/Nie 

o Uroczysta kolacja wliczona w opłatę wpisową 



• Preferencje do rodzaju posiłków (dieta wegetariańska, alergie pokarmowe, itp.): 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 


