Kraków, dnia 10.02.2017 r.

Komunikat nr 2
Niniejszym potwierdzamy, że XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła odbędzie się w dniach 27-30 marca 2017 r.
w Zakopanem w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami (ul. Seweryna Goszczyńskiego 24, strona www:
https://belami-zakopane.pl/pl/).
OPŁATY
Wpłatę 350 zł/os. tytułem uczestnictwa w Szkole oraz uzgodnioną kwotę dofinansowania prosimy uregulować
w terminie do 15 marca br. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenie referentów i moderatorów sesji, druk prac w wydawnictwie, certyfikaty ukończenia Szkoły oraz inne koszty organizacyjne. Opłatę należy przesłać na konto:
Alior Bank 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem: XXV Szkoła Zimowa Zakładu Hodowli Bydła
Bardzo prosimy, aby kwotę wpisowego wpłacać na konto z DOKŁADNIE takim dopiskiem, jaki został przez nas
podany. Na Szkołę prosimy zabrać ze sobą dowód wpłaty. Koszty uczestnictwa dotyczą zarówno uczestników Szkoły jak
i osób towarzyszących.
ZAKWATEROWANIE
Uczestnikom Szkoły proponujemy zakwaterowanie w Hotelu Bel-Ami. Warunki zakwaterowania: pokoje 1-os wraz
ze śniadaniem (125 zł /os./doba); pokoje 2-, 3-osobowe ze śniadaniem (88 zł /os./doba); obiad (25 zł/os.), kolacja (20
zł/os.). Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 pierwszego dnia do godz. 11.00 dnia następnego. Rezerwacja pokoi
w Hotelu Bel-Ami będzie tylko za pośrednictwem Organizatorów Szkoły. Z powodu ograniczonej liczby pokoi 1osobowych, uczestnicy powinni się liczyć z możliwością zakwaterowania w pokojach wieloosobowych, w tym z innymi
uczestnikami. Koszty zakwaterowania będzie można uregulować w recepcji Hotelu. Osoby, planujące zakwaterowanie w
innym miejscu niż Hotel Bel-Ami (czyli „we własnym zakresie”) proszone są o powiadomienie o tym Organizatorów
Szkoły. Z wyżywienia w Hotelu Bel-Ami będą mogły skorzystać zarówno osoby zakwaterowane w nim, jak i „we
własnym zakresie” – prosimy uczestników o zaznaczenie posiłków, z których będziecie Państwo korzystać w Hotelu BelAmi. Ponadto prosimy Państwa o przesłanie informacji do Organizatorów Szkoły na temat planowanego okresu pobytu w
czasie Szkoły (dzień i godzina przyjazdu, dzień i godzina wyjazdu) oraz miejsca zakwaterowania (Hotel Bel-Ami lub
„we własnym zakresie”) - Karta informacyjna w załączeniu. Dzięki temu w pierwszych dniach marca otrzymają Państwo
od nas informację zwrotną nt. zakwaterowania w danym pokoju. Prosimy o przesłanie wypełnionej Karty informacyjnej
najpóźniej do 3 marca br.
Osoby, które będą przedstawiać swoje prace w formie prezentacji ustnych podczas sesji referatowych
uprzejmie prosimy, aby – w miarę możliwości – przesłali Organizatorom Szkoły elektroniczne wersje prezentacji swoich
wystąpień. Usprawni to organizację poszczególnych sesji Szkoły. Termin nadsyłania prezentacji: do 22 marca br.
W załączeniu przesyłamy aktualną propozycję tematyczną Szkoły (aktualna informacja o Szkole także na stronie
internetowej: szkolazimowa.ur.krakow.pl).
Kontakt z Organizatorami Szkoły Zimowej:
sprawy organizacyjne: dr inż. Krzysztof Adamczyk, tel. 12 6624090, email: szkolahodowcow@ur.krakow.pl
sprawy finansowo-rozliczeniowe, zakwaterowanie: dr inż. Joanna Pokorska, tel. 12 6624088, email: asiap2@ar.krakow.pl
Łączymy pozdrowienia
Za Organizatorów
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