
 

 

Vážení kolegové, 

rádi bychom Vám poděkovali, za Vaši registraci na letošní 62. konferenci České algologické 

společnosti. Jak jste možná někteří opozdilci zaznamenali, nechali jsme registraci běžet i několik dní po 

termínu, ale dnešním dnem již registraci ukončujeme. Na konferenci se přihlásilo již dostatečné množství 

účastníků a kapacita je tímto zaplněna. Pokud by se objevil někdo, kdo registraci minul a měl by o účast 

vážný zájem, ať nás kontaktuje prostřednictvím mailu, nebo telefonu. 

Všechny účastníky, kteří se přihlásili k prezentaci nebo k posteru, bychom rádi požádali o zasílání 

abstraktů, dle přiloženého mustru v Anglickém jazyce. Termín pro zasílání abstraktů stanovujeme do úterý 

10. srpna. Důrazně Vás žádáme o dodržení tohoto termínu! Bude potřeba připravit podrobný harmonogram 

a tištěnou brožuru a potřebujeme mít tedy Vaše abstrakty v předstihu. Kdo abstrakt nedodá v termínu, 

bude neprodleně urgován. Doufáme, že to bude nutné jen v minimu případů. 

Co se týká ostatních informací ohledně konference, tak ty budeme průběžně doplňovat na webové 

stránky konference algospol2021.weebly.com. S potřebnými záležitostmi například ohledně ubytování a 

umístění do programu Vás budeme v případě potřeby kontaktovat mailem. 

 

Dear colleagues. 

We would like to thank you for your registration to 62. Conference of Czech Phycological Society. As 

some of you probably mentioned, we left registration opened couple days after deadline, but we are going 

to close it today. We already have full capacity of participants. If there will be someone who missed the 

registration and still have serious interest to attend then he should contact us via mail or phone. 

All participants whose register themselves to oral or poster presentation we would like to ask for 

sending the abstracts in English according to attached template. The deadline for sending the abstract is 

Tuesday 10th August. We would like to emphatically ask you to meet this deadline! We will need to prepare 

schedule and book of abstract, so that we need your abstracts in advance. Who will not meet this deadline 

will be immediately urged, so we hope that it will be just a minimum participants. 

According the others information please follow the conference web algospol2021.weebly.com. 

Others issues as accommodation and program we will contact you via email if necessary.  

 

 


