Szanowni Państwo,
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w
jubileuszowej
X Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologiczej HYDROMICRO 2019:

20 lat hydromikrobiologii – dokonania i perspektywy
która odbędzie się w Toruniu w Hotelu Mercure, w dniach 9-11 czerwca 2019 r.
Tematyka konferencji obejmuje:
 ekologię i bioróżnorodność mikroorganizmów wód śródlądowych, podziemnych i
morskich;
 metagenomikę środowisk wodnych oraz identyfikację mikroorganizmów;
 aspekty sanitarno – bakteriologiczne systemów wodnych i oczyszczania ścieków;
 transmisję mikroorganizmów patogennych i antybiotykoopornych drogą wodną;
 powstawanie i usuwanie biofilmu w środowisku wodnym;
 mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii.
Językiem konferencji jest język polski lub angielski
Zgłoszenia (w postaci wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa - do pobrania ze strony
www.hydromicro.pl) należy przesłać do 28 lutego 2019 roku na adres:
hydromicro2019@gmail.com
Streszczenia w języku polskim lub angielskim przygotowane wg schematu zamieszczonego
na stronie Konferencji prosimy przesyłać droga mailową najpóźniej do 15 maja 2019 roku.
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:
Termin wniesienia opłaty
do 30 marca 2019 r.
do 15 maja 2019 r.

Uczestnik
pracownik naukowy
doktorant
pracownik naukowy
doktorant

Kwota
1200 zł
1000 zł
1400 zł
1400 zł

W ramach opłaty konferencyjnej przewidziano:
 uczestnictwo w sesjach posterowych i referatowych,
 materiały konferencyjne,
 nocleg w pokoju 2-osobowym,
 pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 9.06.2019 r do obiadu w dniu 11.06.2019 r),
 uroczysty bankiet w dniu 10.06.2019 r,
 kawę i poczęstunek w czasie trwania obrad,
 wycieczkę po starym Toruniu.
Kontakt do organizatora:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń
T: +48 56 611 25 21, +48 56 611 25 23
e- mail:hydromicro2019@gmail.com
Strona internetowa konferencji: www.hydromicro.pl
Opłaty konferencyjne należy wysyłać na poniżej wskazany nr konta:
Fundacja Akademia Biologii i Ochrony Środowiska
31 2030 0045 1110 0000 0420 9250

Tytuł przelewu: hydromicro - nazwisko uczestnika (przy wpłacie za kilku uczestników należy
podać wszystkie nazwiska oddzielone przecinkami)

