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Plant Biology CS 2019 – konec včasné registrace se blíží !!!
Vážení přátelé,
Doufáme, že už víte o tom, že se bude v Českých Budějovicích koncem srpna
konat tradiční konference ČSEBR nazvaná Plant Biology CS 2019. Detaily
najdete na www.plantbiologycs.cz
Věříme, že se konference Vy i Vaši kolegové a studenti zúčastníte. Zde Vám
chceme jen připomenout, že se blíží termín včasné registrace (do 30. dubna),
kdy se ještě lze přihlásit s nižším poplatkem. Pro další snížení účastnického
poplatku doporučujeme stát se členem/členkou ČSEBR, registraci můžete
provést snadno podle instrukcí na: http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html
Na viděnou v srpnu v Budějicích se těší organizátoři konference.

Plant Biology CS 2019 – Student (studentská konference)
a General (obecná konference) Conference: 25. 8. - 30. 8. 2019
Zajímavé vědecké setkání bude v letošním roce poprvé vedeno v naglickém
jazyce a obohaceno/rozšířeno o “aplikační den”, kde budou příspěvky
aplikovaného výzkumu. Termíny včasné registrace, která je teď otevřena do 30. dubna, kdy je pro členy
ČSEBR výše konferenčního poplatku velmi příznivá (4000 Kč/ 4500 Kč, student/ostatní).

Pozvěte kolegy, ať se stanou členy ČSEBR!
Přihláška a postup zde: http://www.csebr.cz/csebr/clenstvi.html
ČSEBR se chystá vyhlásit soutěž o nejlepší studentskou prezentaci na konferenci studentů.
Konference Plant Biology CS 2019 se koná v areálu PřF JU + BC AV ČR České Budějovice
25. - 26.8. 2019: Studentské dny; 27.-30.8. 2019: Hlavní konference
Abstrakty do: 1.5. 2019 (ústní prezentace) a 15.6. (postery)
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Den fascinace rostlinami 18. 5. 2019 – Vyhlášení soutěže ČSEBR o finanční
podporu vámi pořádané akce
EPSO letos opět pořádá mezinárodní "Den fascinace rostlinami", a to dne 18.5.
Více informací na http://www.plantday12.eu/home.htm
Výbor ČSEBR se jednomyslně rozhodl podpořit pořádání akcí členy ČSEBR v rámci letošního FoPD na schůzi pořádané
17.1. 2019. Proto vyhlašujeme soutěž o podporu ČSEBR předpokládaně 10 projektů FoPD ve výši do 2-3 tisíc Kč (dle
velikosti akce a jejího dopadu). Pokud máte zájem o tuto podporu, prosíme, vyplňte formulář o akci zde. Přihlášky
budou hodnotit členové Výboru ČSEBR, a pokud se budou chtít zapojit, pak budou vítáni i kontrolní komisaři.
Vyplněné formuláře (zde) posílejte e-mailem na adresu csebr@csebr.cz do 6. 5. 2019 Výsledky budou vyhlášeny
předpokládaně před akcí, tj. do 13. 5. 2017.
Prosíme, při pořádání akce, uvádějte logo ČSEBR –odkaz ke stažení je zde: http://leteckaposta.cz/346604025.

Členské příspěvky
Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme o zaplacení ročních členských příspěvků. Přehled o platbách a
informace o variabilních symbolech získáte zde.
Příspěvek činí 500 Kč (studenti a nepracující důchodci 250 Kč). Členové na RD jsou od platby osvobozeni.
Prosíme, sdělujte nám změny týkající se výše příspěvků (např. ukončení studia nebo RD, odchod do
důchodu).
Při platbách vždy uvádějte Vám přidělený variabilní symbol. V případě sdružení plateb za více kolegů
uveďte ostatní VS alespoň ve zprávě pro příjemce. Na požádání Vám vystavíme fakturu. Po předchozí
domluvě také můžete příspěvek zaplatit v hotovosti. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na
csebr@csebr.cz.

Posílání příspěvků do Newsletteru, Bulletinu a na webové stránky
Uvítáme vaše příspěvky i náměty k obsahu Newsletteru i webu. Uvítáme i příspěvky slovenských kolegů. Příspěvky
do dalšího Newsletteru prosíme zasílejte do 10. a 20.4., do Bulletinu ČSEBR do 30.5. na csebr@csebr.cz, příspěvky
na web průběžne na web@csebr.cz.

Komunikace a kontakty
csebr@csebr.cz - pro zaslání oznámení všem členům/pouze studentům/výboru - Zuzana Kubínová e-mail přepošle
web@csebr.cz - pro zasílání informací pro aktualizaci webu Lence Sikorové
ČSEBR na Facebooku: Stránka a skupina.

