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Komunikat I 

 
Szanowni Państwo, 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 14. CZESKO-SŁOWACKO-POLSKIEJ KONFERENCJI 
PALEONTOLOGICZNEJ, która odbędzie się  w dniach 14-15 listopada 2013 roku, na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie (al. Mickiewicza 30, A0). Tegoroczne spotkanie będzie 
połączone z Dziewiątymi Warsztatami Mikropaleontologicznymi MIKRO 2013. 
 

Łączny koszt udziału w Konferencji oraz Warsztatach Mikropaleontologicznych to 250 
PLN, który obejmuje udział w sesjach plenarnych, referatowych i posterowych, 
materiały konferencyjne, poczęstunek w czasie przerw międzysesyjnych oraz uroczystą 
kolację. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Prosimy o 
indywidualną rezerwację noclegów. 
 
Zgłoszenia udziału prosimy dokonać za pomocą formularza w pliku DOC. Formularz 
zgłoszeniowy zostanie przesłany jako osobny załącznik.  
Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres Sekretarza Konferencji 
mgr Justyny Kowal-Kasprzyk (e-mail: justyna.kowal@uj.edu.pl) do dnia 15 czerwca 
2013. 
 

 

Opłatę konferencyjną w formie przelewu bankowego prosimy kierować na konto: 
Nr rachunku bankowego: 
04 1020 2892 0000 5302 0352 4634 
Bank PKO BP S.A. Oddział Kraków, Rynek Główny 21,  
Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica 



31-115 Kraków, ul. Garncarska 5/2 
Ostateczny termin wpłat to 1 września 2013 r. 

 
Zakwaterowanie 
Uczestnicy proszeni są o dokonanie rezerwacji noclegów indywidualnie. Miejsce 
konferencji zlokalizowane jest w centrum Krakowa, w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się szereg obiektów oferujących zakwaterowanie o zróżnicowanym 
standardzie. Wkrótce, na stronie internetowej konferencji, umieścimy listę 
proponowanych hoteli i hosteli wraz z cennikiem.  
 
Prezentacje  
Zachęcamy do przygotowania prezentacji w formie referatów oraz posterów. Czas 
trwania wystąpienia referatowego szacowany jest na 15 min + 5 min dyskusji. Postery o 
maksymalnych wymiarach 1 m x 1,5 m, będą wystawione na korytarzach w pobliżu sali 
konferencyjnej. 
 
Obowiązujacy język wystąpień i prezentacji posterów to czeski, słowacki, polski oraz 
angielski. 
 

Streszczenia wystąpień 
Prosimy o przygotowanie tekstu w języku angielskim, w formacie DOC (czcionka Times 
New Roman, rozmiar: 12, interlinia pojedyncza, marginesy – 2,5 cm) wg schematu: tytuł, 
nazwiska autorów, adresy, tekst , bibliografia. Wszelkie figury powinny być załączone w 
osobnych plikach w formacie JPG, BMP, TIF. Streszczenie jednej prezentacji (łącznie z 
figurami) nie może przekraczać formatu A4. Wzór streszczenia oraz bibliografii zostanie 
wysłany jako odrębny załącznik. 
Przygotowane wg powyższych wytycznych streszczenia należy nadsyłać na adres 
Sekretarza Konferencji mgr Justyny Kowal-Kasprzyk (e-mail: justyna.kowal@uj.edu.pl) 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2013. 
 
W drugim komunikacie prześlemy szczegółowy program konferencji. 
Informacje dotyczące konferencji znajdują sie na stronie internetowej 
http://www.kgos.agh.edu.pl/konf_paleo 

 
 

 
 
 
Komitet Organizacyjny 
Anna Waśkowska,  Marta Bąk,  Justyna Kowal-Kasprzyk (Sekretarz) 

 

Adresy kontaktowe: 
Justyna Kowal-Kasprzyk - Sekretarz (e-mail: justyna.kowal@uj.edu.pl)  
Marta Bąk (e-mail: marta.bak.uj@gmail.com) 
Anna Waśkowska (e-mail: waskowsk@agh.edu.pl) 
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland 
Fax. +48 12 633 29 36, phon. + 48 12 617 23 87 
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First circular 
  
Dear colleagues, 
 
We invite you to the 14th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference which will be held 
together with 9th Micropalaeontological Workshop MIKRO 2013, on November 14-15, 
2013 in the AGH UST in Kraków, av. Mickiewicza 30.  
 

Preliminary information: 
 

Conference declaration should be submitted by 15 June 2013 
 

Participant fee:  250 PLN including VAT (the organization costs, the Conference Volume, 
refreshment during the conference, the evening party (which will be held on 
November 14, 2013). All fees for the Conference registration should be paid in 
PLN. All costs have to be borne by the ordering customer and "Free of charge for 
the receiver account" on all payments. The NIP number (European Tax 
Identification Number) is essential to issue an invoice for the conference fee 
payment. 

Payment should be made by bank deposit to the following bank account: 
Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica 
31-115 Cracow, ul. Garncarska 5/2 
NIP Stowarzyszenia: PL6772068248 
 
Payments from outside Poland in PLN: 
Bank PKO BP S.A., Oddział Kraków, Rynek Główny 21, Poland 
IBAN code: PL 04 1020 2892 0000 5302 0352 4634 
SWIFT CODE: BPKO PL PW 

 
Deadline of payment 1 September 2013 

 
Accommodation and board: the participants by themselves (see the following list of some 

accommodation possibilities at Kraków available soon on the Conference website) 
 



Oral presentations: All speakers will be allocated 15 minutes for the presentation and 5 
minutes of discussion. Facilities in the lecture rooms will include one data projector and 
one overhead projector.  

 
Posters: The available space is 1m x 1.5 m. The poster display will take place close to the lecture 

room.  
  
Language: Czech, Slovak, Polish and English will be the official languages of the conference. 
 
Publication of Abstract Volume: The abstracts (one A4 standard page including tables and 
figures) will be published in a conference volume. All paying participants will receive this 
volume. 
 
General instructions for authors: The manuscripts are accepted in English. Please use simple 
text (1.0 lined, 12 points font size, Times New Roman) in MS Word or TXT format, and pictures 

(*.TIF or *.JPG format). Deliver your text(s) by e-mail or CD to Justyna Kowal-Kasprzyk (e-
mail: justyna.kowal@uj.edu.pl) 

 
Deadline of the manuscripts: 30 June 2013 

 
Notice: No manuscripts can be accepted after the stated deadline. 

 
 
The second circular with the programme will be sent to registered participants not later than 
September 30, 2013.  
 

                                                       
 

Kraków February 10, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Details in the home page http://www.kgos.agh.edu.pl/konf_paleo 
 
 
 
 
Organising Committee 
Anna Waśkowska, Marta Bąk, Justyna Kowal-Kasprzyk 
 
Contact addresses: 

Justyna Kowal-Kasprzyk (e-mail: justyna.kowal@uj.edu.pl)  
Marta Bąk (e-mail: marta.bak.uj@gmail.com) 
Anna Waśkowska (e-mail: waskowsk@agh.edu.pl) 
AGH University of Science and Technology 
Mickiewicza Ave. 30, 30-059 Krakow, Poland 
Fax. +48 12 633 29 36, phon. + 48 12 617 23 87                 
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