Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
a Česká botanická společnost
vás srdečne pozývajú na

Floristický kurz SBS a ČBS v Ružomberku
ktorý sa uskutoční v dňoch 5.–11. júla 2015
Exkurzie s odborným výkladom sa budú konať v dňoch 6. až 11. 7. (pondelok až
sobota) po skupinách okolo 20 účastníkov. Prvé exkurzie začnú v pondelok ráno,
preto je potrebné zaregistrovať sa už v nedeľu 5. 7. poobede/podvečer, kedy bude aj
oficiálne otvorenie kurzu. Podrobnejšie pokyny dostanú záväzne prihlásení
účastníci e-mailom (prípadne poštou) v priebehu mája 2015 a budú uverejnené aj
na webovwj stránke SBS (www.sbs.sav.sk).
Účastnícky poplatok:
študenti (členovia aj nečlenovia SBS): 10 €
členovia SBS (doktorandi, dôchodcovia a ostatní riadni členovia): 20 €
ostatní: 25 €
deti do 15 rokov (nedostanú vstupné informač. materiály a zborník): zdarma
(Účastnícky poplatok zahŕňa: vstupné informačné materiály o území, pero, zápisník,
taška, dodanie zborníka výsledkov FK po jeho publikovaní.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záväzná prihláška na Floristický kurz v Ružomberku
(vyplňte elektronicky alebo čitateľným rukopisom)
Meno a priezvisko, tituly:
..........................................................................................................................................
Adresa, vrátane PSČ:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
E-mail: ......................................................................... Tel.: ..........................................
Ubytovanie:
Ubytovanie je zabezpečené v Stredoškolskom internáte (domove mládeže) v centre
mesta, na Námestí A. Hlinku č. 76, blízko autobusovej a železničnej stanice.
Ubytovanie je v 2- a 3-posteľových izbách (bunkový systém, dve izby s WC
a kúpeľňou); cena ubytovania je 8 € / osoba / noc (platba pri registrácii). V zariadení
sa nachádzajú aj spoločné kuchynky na jednotlivých poschodiach. Ubytovanie nie je
možné na karimatkách mimo izieb!

Pre komfortnejšie nocovanie je možnosť ubytovania v penzióne Alžbetka v centre
mesta (ul. A. Bernoláka 21), kde je možné objednať si aj raňajky v cene 4 €.
V penzióne sú 2-lôžkové izby (niektoré aj s možnosťou prístelku) a jeden 3-izbový
apartmán (3 x 2 lôžka). Cena ubytovania je 12 € / osoba / noc (platba v penzióne).
Mám záujem o ubytovanie v Stredoškolskom internáte v dňoch (zakrúžkujte):
5./6. 7.

6./7. 7.

7./8. 7.

8./9. 7.

9./10. 7.

10./11. 7.

Mám záujem o ubytovanie v penzióne Alžbetka v dňoch (zakrúžkujte):
5./6. 7.

6./7. 7.

7./8. 7.

8./9. 7.

9./10. 7.

10./11. 7.

Na izbe chcem bývať podľa možnosti s: ......................................................................
(vypĺňať iba pri konkrétnom záujme a zhodne tí, čo chcú bývať spolu)
Strava:
V Stredoškolskom internáte v školskej jedálni je zabezpečená večera (polievka +
hlavné jedlo) v jednotnej cene 3 € (platba vopred pri registrácii). V prípade
dostatočného záujmu budú zabezpečené aj raňajky v cene 2 €. Záujem o stravovanie
prosíme vyznačte.
Mám záujem o raňajky v dňoch (zakrúžkujte typ a dni): mäsité / nemäsité
6. 7.

7. 7.

8. 7.

9. 7.

10. 7.

Mám záujem o večeru v dňoch (zakrúžkujte typ a dni): mäsitú / nemäsitú
6. 7.

7. 7.

8. 7.

9. 7.

10. 7.

Dátum a podpis: ..............................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prihlášku (so zreteľne označenými požiadavkami) zašlite na adresu:
Účastníci zo Slovenska: RNDr. Judita Kochjarová, CSc., Botanická záhrada
Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica, 03815 Blatnica č. 315.
e-mail: kochjarova@rec.uniba.sk
Účastníci z ČR: Mgr. Romana Štěpánková, ČBS, Benátská 2, 128 01 Praha 2;
e-mail: botspol@natur.cuni.cz
Prihlášky zasielajte najneskôr do 7. 5. 2015.
V prípade mimoriadneho záujmu prednosť majú skôr prihlásení.
Organizačný výbor floristického kurzu: RNDr. Judita Kochjarová, CSc. (Botanická
záhrada UK Blatnica), RNDr. Ján Kliment, CSc. (BZ UK Blatnica), Ing. Michal
Slezák, PhD. (Katolícka univerzita, Ružomberok), RNDr. Daniel Dítě, PhD (BÚ SAV
Bratislava), RNDr. Peter Turis (Správa NAPANT Banská Bystrica).

