Organizator

Nacionalni odbor INQUA (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za
prirodne znanosti, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara)

Organizacijski
odbor

mr. sc. Ljerka Marjanac, predsjednica (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara)
dr. sc. Lidija Galović (Hrvatski geološki institut)
dr. sc. Nada Horvatinčić (Institut Ruđer Bošković)
prof. dr. sc. Mladen Juračić (Geološki odsjek, PMF)
prof. dr. sc. Ivor Karavanić (Odsjek za arheologiju, FFZG)
prof. dr. sc. Josipa Velić (Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo, RGNF)

Vrijeme i
mjesto
održavanja

25. ožujka 2011. Zagreb
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (dvorana nove Akademijine biblioteke)
26. ožujka 2011. stručna ekskurzija u špilju Vindiju i Muzej krapinskih neandertalaca

Tema skupa

geologija kvartara i zaštita kvartarnih lokaliteta

Preliminarni
program

25. 03. - uvodno izlaganje, pozvana predavanja, izlaganja znanstvenih rezultata i
zaštita kvartarnih lokaliteta, posteri
26. 03. - stručna ekskurzija, posjet špilji Vindiji i Muzeju krapinskih neandertalaca
Službeni jezici skupa bit će hrvatski i engleski

Prijava za
sudjelovanje

do 15. 02. 2011.
Prijavnicu PDF ili Word.doc preuzmite na http://info.hazu.hr/inqua
Popunjenu prijavnicu s potvrdom o uplati pošaljite
e-poštom na adresu ljerka@hazu.hr ili
telefaksom na broj 014856211 ili
običnom poštom na adresu Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, Nacionalni
odbor INQUA, 10000 Zagreb, Ante Kovačića 5

Troškovi
sudjelovanja

Cijena od 200,00 kn (studenti 100,00 kn) uključuje materijale skupa i kavu/sok u
pauzi.
Cijena ekskurzije od 180,00 kn uključuje prijevoz i ulaznice. Ručak će se plaćati u
gotovini voditelju ekskurzije.

Uplate za skup i
ekskurziju

do 15. 02. 2011.
Uplate putem banke na žiro račun Akademije:
Zagrebačka banka 2360000-1101541734
Svrha: troškovi sudjelovanja na INQUA skupu
Poziv na broj: 2384-503
Gotovinske uplate kod Ljerke Marjanac, Ante Kovačića 5, I kat lijevo

Sažetci i
publikacija

Sažetke (dvije A4 stranice s prilozima) poslati do 15.02.2011. prema uputama koje će
uslijediti na web stranici.
Tisak knjige sažetaka ili samo izdavanje CDa za sada ovisi o financijskim sredstvima.
Cjelovite radove moguće je objaviti u časopisu Geologia Croatica prema uputama.

Web-stranica

http://info.hazu.hr/inqua

Informacije

Upite šaljite na e-mail: ljerka@hazu.hr

Iskaz interesa

Molimo da svoj interes za sudjelovanjem iskažete putem e-maila na ljerka@hazu.hr
kako bi Vas uključili na listu za daljnje obavijesti.

