Vedecký kongres zoológov

„Zoológia 2022“

17. – 19. november 2022
Kongresové centrum SAV Smolenice

Prihláška


Meno a priezvisko:
Kontaktná adresa a e-mail:
Názov príspevku:
Typ príspevku: prednáška / poster*
Pri študentských príspevkoch prihlásených do súťaže prosím označte aj kategóriu: Bc / Ing-Mgr / PhD
Vložné:
- členovia SZS bez nedoplatkov do roku 2021 a s uhradeným poplatkom za rok 2022: 60,- €
- nečlenovia SZS a členovia SZS s nedoplatkami členských príspevkov: 100,- €
- študenti a dôchodcovia-členovia SZS: 50,- €
- čestní členovia SZS: 0,- EUR
Ubytovanie v KC SAV (cena je uvedená za celú izbu / noc):
Jednolôžková izba                              60,- €
Dvojlôžková izba                               80,- €
Trojlôžková izba                                99,- €
Štvorlôžková izba                            120,- €
Apartmán                                         140,- €
Rodinný apartmán (4 lôžka-dve spálne)    180,- €
Prístelka                                              18,-€  
K cene treba pripočítať miestny poplatok za 1 osobu a 1 noc: 0,50 €
16.11.2022
17.11.2022
18.11.2022
áno / nie*
áno / nie*
áno / nie*
typ izby
typ izby
typ izby

Meno / mená ľudí, ktorých si želáte ako spolubývajúcich:
Situovanie a vybavenie jednotlivých izieb v KC Smolenice je k dispozícii na internetovej stránke: 
https://kcsmolenice.sav.sk/ubytovanie/cennik-ubytovania/rozdelenie-izieb/

Organizátor sa bude snažiť v maximálnej miere vyhovieť vašim požiadavkám na ubytovanie. Na základe vašej vyplnenej prihlášky vám bude organizačným výborom obratom potvrdená rezervácia a cena za ubytovanie, resp. ak už bude vami preferovaná izba obsadená, bude vám ponúknutá iná alternatíva. Ubytovávať sa bude na princípe „kto prv príde, ten prv melie“.
Strava: 
Raňajky sú v cene ubytovania v KC Smolenice. Pri hlavných jedlách je možnosť objednať si bezmäsité jedlo. Prosím, vašu požiadavku na bezmäsité jedlo (alebo prípadnú diétu) vpíšte do tabuľky.
obed: 8,-€/1 osoba
17.11.2022
18.11.2022
áno / nie*
áno / nie*
večera: 8,-€/1 osoba
16.11.2022
17.11.2022
áno / nie*
áno / nie*

Konferenčné tričko (zahrnuté vo vložnom!) vyznačte vašu veľkosť:
	XS

S
M
L
XL
XXL

Recepcie v piatok 18. novembra 2022 vo večerných hodinách sa zúčastním (poplatok za recepciu je zahrnutý vo vložnom!): áno / nie*

Vložné a poplatky za stravu a ubytovanie uhraďte na účet SZS do 23. októbra 2022.
K platbe uveďte svoje meno a heslo „Zoologia 2022”.
Číslo účtu: 2201376337/8330
IBAN: SK73 8330 0000 0022 0137 6337
BIC: FIOZSKBAXXX

Sem vkladajte abstrakt príspevku (rozsah najviac 2000 znakov, text neformátujte)

Prihlášku môžete zaslať aj vopred bez vloženia abstraktu a ten môžete poslať neskôr, najneskôr však do 23. októbra 2022.


Vaše ďalšie poznámky alebo požiadavky:

Vyplnenú prihlášku a abstrakt zašlite do 23. októbra 2022 na e-mailovú adresu: peter.fenda@uniba.sk



* nehodiace sa preškrtnite alebo vymažte

