Kraków, dnia 15.11.2016 r.

KOMUNIKAT 1
Uprzejmie informujemy Panią/Pana, że Zakład Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie planuje zorganizowanie Jubileuszowej XXV
Szkoły Zimowej Hodowców Bydła pod patronatem Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła oraz Koła
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Krakowie.
Szkoła Zimowa odbędzie się w dniach 27-30 marca 2017 roku w Zakopanem, w Ośrodku KonferencyjnoWczasowym Bel-Ami (ul. Seweryna Goszczyńskiego 24, charakterystyka ośrodka: http://belami-zakopane.pl/).
Podczas wszystkich sesji referatowych (sesje I-V) będą wygłaszane referaty zamawiane oraz
wystąpienia firm komercyjnych. Sesjom referatowym będą towarzyszyły sesje plakatowe. W Komunikacie 2
poinformujemy Państwa o przydzieleniu poszczególnych prezentacji posterowych do sesji referatowych (sesje
plakatowe, w miarę możliwości, będą towarzyszyły sesjom referatowym o podobnej tematyce). Teksty referatów
zamawianych i streszczenia doniesień będą zamieszczone w Materiałach Konferencyjnych Szkoły. Natomiast pełne
teksty prac oryginalnych proponujemy Autorom opublikować w Rocznikach Naukowych Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego – w tej sprawie prosimy kontaktować się bezpośrednio z Redakcją Roczników
(http://ptz.icm.edu.pl/).
Zarówno udział w Szkole (formularz: karta.doc), jak i elektroniczne wersje referatów oraz doniesień do
Materiałów Konferencyjnych, należy zgłosić do 13 stycznia 2017 roku jednym z podanych niżej sposobów:
- listownie lub emailem: dr inż. Dominika Kułaj, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
Instytut Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła,
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków;
email: szkolazimowa@op.pl (kontakt telefoniczny: 12 6624088)
- faxem: 012 6624162 (dotyczy tylko zgłoszenia udziału w Szkole)
Po otrzymaniu zgłoszenia, bądź tekstu referatu/doniesienia, Sekretariat Szkoły będzie wysyłał informację
zwrotną potwierdzającą jego otrzymanie. Gdyby ktoś z uczestników Szkoły nie dostał informacji zwrotnej,
prosimy o kontakt telefoniczny.
W Komunikacie nr 2 (styczeń 2017) prześlemy Uczestnikom Szkoły jej pełny program (wraz z sesjami
plakatowymi), propozycję zakwaterowania oraz wyżywienia, a także konto bankowe do wpłaty wpisowego.
Koszty związane z organizacją Szkoły oraz drukiem materiałów będą opłacone z wpisowego
w wysokości 350 PLN od osoby, na które będzie wystawiona faktura do rozliczenia w ramach delegacji.
W załączeniu przesyłamy tematykę Szkoły, informacje dotyczące Materiałów Szkoły oraz kartę
uczestnictwa (pliki: wymagania_edytorskie.doc i formatka.doc). Zapraszamy na naszą stronę internetową
(http://szkolazimowa.ur.krakow.pl), gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje nt. Szkoły.
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