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Szanowni Państwo, 
  
 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału  
w V Ogólnopolskich Warsztatach Sinicowych 

 
 
 

IDENTYFIKACJA POTENCJALNIE TOKSYCZNYCH SINIC 
WYSTĘPUJĄCYCH W WODACH SŁODKICH I SŁONAWYCH  

 
Oznaczanie cyjanobakterii przy uŜyciu elektronicznego klucza EKOSin 

 
 

w dniu 30 czerwca 2011 r. 
 

 
Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowych Regionalnego 

Centrum Sinicowego. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli konsultować z nimi problemy 
dotyczące oznaczania potencjalnie toksycznych gatunków sinic. 

KaŜdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia kursu. 
 
 
Warsztaty odbędą się w:  
 
Zakładzie Biologii i Ekologii Morza 
(Regionalne Centrum Sinicowe) 
Al. Marszałka Piłsudskiego 46 
81-378 Gdynia 
tel. (0-58) 523 67 12 
 
Skład komitetu organizacyjnego: 

� prof. dr hab. Marcin Pliński – przewodniczący 
� prof. UG dr hab. Hanna Mazur-Marzec 
� dr Justyna Kobos – sekretarz  
� mgr Anna Krakowiak – sekretarz  
� mgr Agata Błaszczyk 
� mgr Monika Błońska 
� mgr Monika Fijałkowska 
� mgr Agnieszka Hebel 
� mgr Katarzyna Sutryk 
� mgr Anna Toruńska 
� mgr Ilona Złoch 

 
Korespondencję i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: 

� Justyna Kobos  e-mail: ocejl@univ.gda.pl  
 
Informacje dotyczące działalności RCS oraz Warsztatów dostępne są na stronie www.sinice.pl  

 

 
 



Wstępny program warsztatów 
 
8:30 – 9:00  Rejestracja uczestników 
9:00 – 9:10 Otwarcie warsztatów 
9:10 – 9:45 RóŜnorodność fitoplanktonu. Przyczyny i skutki zakwitów sinicowych. 

Sposoby identyfikacji cyjanobakterii.  
9:45 – 10:30 Morfologia i taksonomia sinic z rzędu Chrococcales, Oscillatoriales 

i Nostocales (cz. I) 
10:30 – 11:00 Przerwa na kawę (instalacja programu EKOSin) 
11:00 – 12:15 Morfologia i taksonomia sinic z rzędu Chrococcales, Oscillatoriales 

i Nostocales (cz. II) 
12:15 – 13:00 Teoretyczne i praktyczne zastosowanie multimedialnego klucza 

EKOSin- Identyfikacja cyjanobakterii  ze szczególnym uwzględnieniem 
gatunków potencjalnie toksycznych 

13:00 – 13:45 Przerwa na kawę 
13:45 – 15:45 Identyfikacja cyjanobakterii przy uŜyciu klucza EKOSin   
15:45 Zakończenie, wręczenie kart uczestnictwa 
 
Opłaty konferencyjne 

� Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 100 zł.  

o opłata zawiera:  

� materiały konferencyjne,  

� program komputerowy EKOSin do oznaczania sinic opracowany na 

podstawie klucza „Sinice - Cyjanobakterie” autorstwa M. Pliński, 

J. Komarek (równieŜ pomoc przy  instalacji oprogramowania na 

własnym komputerze podczas warsztatów), 

� ksiąŜkę: M. Pliński & J. Komárek „Sinice – Cyjanobakterie 

(Cyanoprokaryota)”  (Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk 

Południowy), Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2007,  

� przerwę kawową 

Opłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy wpłacać na konto Uniwersytetu Gdańskiego:  

Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk  

35 1240 1271 1111 0000 1492 5388 

z dopiskiem : „GK 13-1”  

Prosimy równieŜ o podanie na przelewie nazwiska osoby, której dotyczy wpłata 

 
 
WaŜne daty                             UWAGA – liczba miejsc ograniczona 

18.03.2011 – ostateczny termin zgłaszania udziału w warsztatach 

25.03.2011 – informacja o zakwalifikowaniu się do wzięcia udziału w warsztatach 

25.03.-15.04. 2011 – termin dokonania opłaty za uczestnictwo w warsztatach 

 



Karta uczestnictwa 

Imię:.............................................................................................................................................. 

Nazwisko:...................................................................................................................................... 

Tytuł/stopień naukowy: ................................................................................................................ 

Instytucja.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Adres:........................................................................................................................................... 

Telefon:........................................................................................................................................ 

e-mail:........................................................................................................................................... 

 
Informacje dodatkowe: 
 

� Doświadczenie w identyfikacji fitoplanktonu 
 
• znajomość Cyjanobakterii                              dobra……… średnia………. słaba …………. 

 
• jak często analizuje Pani/Pan skład fitoplanktonu (np. średnio ile próbek w roku) ………… 

 
 
 

� Czy planuje Pani/Pan korzystanie z własnego laptopa podczas warsztatów:   

Tak …….    Nie ……… 
 
 
 
 
Osoby, które do rozliczenia konferencji potrzebują faktury, uprzejmie prosimy o podanie 

danych Instytucji, na którą ma być wystawiona faktura VAT za uczestnictwo 

w konferencji: 

 

Nazwa Instytucji: 

 

Dokładny adres: 

 

NIP: 

 


