
 

 

HRVATSKI MIKROSKOPIJSKI SIMPOZIJ 

Godišnji sastanak Hrvatskog mikroskopijskog društva 

Pula, 16. i 17. studeni 2012. 
 

 

1. OBAVIJEST 
 
 Hrvatski mikroskopijski simpozij zamišljen je kao dvodnevni znanstveni skup u okviru kojeg 
će se održati i Godišnji sastanak Hrvatskog mikroskopijskog društva (HMD).  
 Čast nam je pozivati sve članove HMD-a te ostale zainteresirane znanstvenike na Hrvatski 
mikroskopijski simpozij u Puli kao bi prikazali rezultate svojih novijih istraživanja u kojima su 
koristili mikroskopijske i srodne metode. U okviru simpozija biti će održana i dva plenarna 
predavanja, Godišnji sastanak i skupština HMD-a te će biti predstavljen Metris – Centar za 
istraživanje metala Istarske županije. Kako bi se umanjio trošak sudjelovanja na skupu, nije 

predviñena kotizacija, te je za sudionike skupa je dogovorena je povoljna cijena smještaja na bazi 
polupansiona. Osim toga, HMD će nastojati osigurati sredstva za prijevoz većeg broja sudionika 
autobusom (oko 50 mjesta).  
 Molimo sve zainteresirane da se čim prije registriraju kako bi osigurali svoje mjesto u 
autobusu, te povoljnu cijenu smještaja u hotelu. 
 
Organizatori: Hrvatsko mikroskopijsko društvo i Metris - Centar za istraživanje metala Istarske 
županije, Pula 
 
Mjesto održavanja: Pula, Metris – Centar za istraživanje metala Istarske županije 
 
Vrijeme održavanja: petak 16. studeni. i subota 17. studeni 2012. 
 
Način prezentacije: usmeno izlaganje (15 minuta) i/ili poster 
 
Sekcije: dvije paralelne sekcije - bioznanosti i znanosti o materijalima 
 
Sažetci: 2 stranice A4 uključujući grafičke priloge 
 
Jezik skupa: hrvatski i engleski 
 
Rok za prijavu sudjelovanja: 1. srpnja 2012. 
 
Rok za slanje sažetaka: 15. rujna 2012. 
 
Kotizacija: nema kotizacije 
 
Dolazak na skup: autobus iz Zagreba u organizaciji Društva ili vlastiti prijevoz.  
 
Smještaj: smještaj na bazi polupansiona u hotelu Pula (www.hotel-pula.com) -  ručak (16.11.), 
noćenje, doručak (17.11.2012.), dogovorena cijena:dvokrevetna soba 27 eura po osobi,  jednokrevetna 
soba: 35 eura. 
  
Prijave za smještaj odvijat će se u okviru prijave za registraciju, te neće biti potrebno izvršiti dodatnu 
rezervaciju u samom hotelu. 
 
Uskoro će biti otvorene prijave za sudjelovanje na skupu putem obrasca za prijavu koji će biti 
objavljen na mrežnoj strani skupa: www.mikroskopija.hr/simpozijPula.htm  
 

 


