MycoRise Up! 2020
Młodzi w Mykologii. II edycja

Komunikat nr 1
Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w II edycji MycoRise Up!, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2020
roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Mykologiczne
a współorganizatorami Koło Naukowe Biotechnologów „Operon”, działające na Uniwersytecie oraz Instytut Genetyki
Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz rozwój młodych naukowców, którzy wykazują zamiłowanie
do nauki, jak również integracja środowiska naukowego adeptów mykologii. Do udziału zapraszamy: doktorantów oraz
studentów (bez ograniczeń stopnia i roku studiów), którym bliska jest problematyka mykologiczna.
Tematyka Konferencji jest bardzo szeroka i obejmuje:
- biologię i ekologię grzybów,
- genetykę i genomikę grzybów,
- mykotechnologię i mykoremediację,
- taksonomię, ewolucję i filogenezę grzybów,
- rolę grzybów w leśnictwie, rolnictwie, ochronie zdrowia, przemyśle i nowych technologiach,
- choroby roślin, zwierząt i człowieka wywoływane przez grzyby,
- zagrożenie i ochronę grzybów,
- etnomykologię i uprawę grzybów.

Wystąpienia:
- prezentacja ustna – 8 minut,
- prezentacja posteru w formie multimedialnej – 4 minuty.
W przypadku obu typów wystąpień przewidziano czas na krótką dyskusję. Zarówno prezentacja jak i poster powinny być
zapisane w formacie pdf.

Kalendarz konferencji:
Do

15.04.2020r.

Przyjmowanie zgłoszeń (poprzez formularz zgłoszeniowy)

Do

15.04.2020r.

Przyjmowanie wpłat wpisowego

Do

04.05.2020r.

Nadsyłanie abstraktów

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:
1) Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin, Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu;
2) Prof. dr hab. Marek Siwulski, Katedra Warzywnictwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
3) Dr hab. Anna Biedunkiewicz, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn;
4) Dr Julia Pawłowska, Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Konferencja przebiegać będzie pod opieką Komitetu Naukowego, który zastrzega sobie prawo do
zakwalifikowania nadesłanych prac do wystąpienia ustnego/posterowego na podstawie otrzymanych abstraktów.
O przyjęciu propozycji wystąpienia decyduje poziom merytoryczny i językowy nadesłanego abstraktu. Abstrakty nie
przesłane w terminie nie zostaną włączone do książki abstraktów. Abstrakty, jak również afiliacje uczestników powinny
być napisane w języku polskim i angielskim.
Każdy uczestnik będzie miał możliwość zaprezentowania tematyki swoich badań w języku polskim lub
angielskim, w ramach prezentacji ustnej i/lub posteru multimedialnego. Najlepsze wystąpienia ustne (3) i posterowe (3)
zostaną nagrodzone. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w Konferencji. Ponadto
istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o przyjęciu wystąpienia na Konferencję.
Całkowity koszt udziału wynosi 120 złotych. Obejmuje: materiały konferencyjne, w tym książkę abstraktów (na
pendrive), przerwy kawowe z poczęstunkiem, udział w spotkaniu integracyjnym połączonym z obiadokolacją w formie
grilla. Noclegi i dojazd uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Opłatę konferencyjną proszę przelać
w nieprzekraczalnym terminie 15 kwietnia 2020r. na konto Polskiego Towarzystwa Mykologicznego:
Bank PKO BP SA 3 Oddział Łódź
Nr konta: 39 1020 3352 0000 1902 0192 8951. W tytule przelewu informacja: Myko2020, Imię i Nazwisko
uczestnika
Rachunki będą wystawiane na dane osoby/jednostki przelewającej wpisowe. Nie będzie możliwości wystawienia
rachunku na jednostkę (np. Uniwersytet, Katedra, itd.), jeśli wpłata zostanie dokonana z konta prywatnego.
Istnieje możliwość wystawienia przez skarbnika PTMyk noty księgowej stanowiącej podstawę do dokonania
przelewu przez instytucję.
UWAGA! Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji uczestnika, lub braku zakwalifikowania do
wystąpienia ustnego lub posterowego.
Więcej szczegółów prześlemy zgłoszonym uczestnikom w komunikacie nr 2 na początku kwietnia 2020.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVy_Kh91wZduNdg_rPrnmf0F2X6vhMDEvmsCZ67I4RjEExA/viewform
?usp=pp_url
Kontakt z organizatorami:
Email: mycoriseup2020@gmail.com
Strona wydarzenia na facebook’u znajduje się pod adresem:
https://facebook.com/events/s/konferencja-mycorise-up/488523335171293/?ti=icl
Gorąco liczymy na Państwa udział w II edycji MycoRise Up! 2020, a jednocześnie na integrację studenckich środowisk
naukowych z całej Polski.
Z poważaniem,
dr inż. Tomasz Cłapa
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego

