
XXXVII KRAJOWE SEMINARIUM MALAKOLOGICZNE  

KATOWICE, 25-27 MAJA 2023 

 

 

KOMUNIKAT NR 1 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXVII Krajowym Seminarium Malakologicznym, które 

odbędzie się w dniach 25-27 maja 2023 r. w Katowicach. Organizatorem konferencji jest 

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego (Zespół Hydrobiologii) oraz 

Stowarzyszenie Malakologów Polskich 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 lutego 2023 roku na adres 

semmalakologiczne.katowice@gmail.com, 

podając dane kontaktowe (imię i nazwisko, instytucja, adres email) 

 

Do osób deklarujących udział w konferencji zostanie wysłany komunikat nr II,  

w którym zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące ostatecznych kosztów i dojazdu.  

W trakcie trwania konferencji przewidujemy 15-minutowe prezentacje oraz sesję posterową. 

Ze względu na ograniczony czas na sesję referatową, organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

wyboru formy wystąpienia.  

 

Streszczenia: 

Prosimy o nadsyłanie streszczeń referatów i plakatów o objętości do 1 strony, edytor 

Word, czcionka Times New Roman, wysokość czcionki 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza; bez 

rysunków, tabel i spisu literatury oraz bez wprowadzania w tekście wyróżnień innych niż 

kursywa (dotyczy gatunków/rodzajów). Układ streszczenia powinien być następujący: tytuł 

wystąpienia, imię i nazwisko autora (autorów), pełna nazwa instytucji, adres instytucji, adres 

e-mail, tekst streszczenia. 

Streszczenia prosimy przesyłać na adres: semmalakologiczne.katowice@gmail.com 

 

Przewidywane koszty Seminarium:  

1. Opłata konferencyjna (obejmująca: materiały konferencyjne, wynajem sali obrad, 

przerwy kawowe, uroczystą kolację itp.): 

 honorowi członkowie Stowarzyszenia Malakologów Polskich: 0 zł,  
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 studenci i doktoranci: 280 zł,  

 członkowie Stowarzyszenia Malakologów Polskich niezalegający ze składkami: 320 zł, 

 osoby towarzyszące: 170 zł (bez materiałów konferencyjnych),  

 pozostali uczestnicy: 370 zł 

 

2. Przewidywane koszty noclegu i wyżywienia: 

 koszt pojedynczego noclegu: 95 zł  

 całodzienne wyżywienie ok. 100 zł; uroczysta kolacja wliczona w opłatę 

konferencyjną.  

 

Parking bezpłatny 

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

 

Ważne terminy: 

- zgłoszenie udziału w Seminarium Malakologicznym – do 19 lutego 2023 roku. 

- nadsyłanie streszczeń i wniesienie opłat (wpisowe, koszty pobytu) – do 31 marca 2023 r. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

W imieniu komitetu organizacyjnego 

Anna Cieplok 

Mariola Krodkiewska 

Aneta Spyra 

 

 


