XXIV Konferencja Naukowa
"Postęp Naukowo-Techniczny
i Organizacyjny w Rolnictwie"
Zakopane 2017

Komunikat II
Kraków, dn. 9.01.2017 r.
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że XXIV Konferencja Naukowa odbędzie się w Domu
Wypoczynkowym "Diamond’s" (Rzemieślnik) w Zakopanem, ul. Makuszyńskiego 12, w terminie od
06.02 do 10.02.2017 r. Pierwszy posiłek na Konferencji to obiad w poniedziałek o godz. 13:00, ostatni
natomiast w piątek o godz. 13:00. Posiłki spożywamy w miejscu zakwaterowania.
W dniu

7 lutego 2017

po obiedzie (zgodnie z programem konferencji) odbędzie się

Uroczysta Sesja Jubilatów poświęcona uczczenia następujących osób:
1. Prof. dr hab. Józef Kowalski

75 lat.

2. Prof. dr hab. Bronisław Dawidowski

70 lat.

3. Prof. dr hab. Eugeniusz Herbut

70 lat.

4. Prof. dr hab. Adam Krysztofiak

70 lat.

5. Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

70 lat.

Przypominamy, że forma prezentacji zgłoszona przez uczestnika została zaakceptowana przez
organizatorów. Szczegółowy program Konferencji zostanie Państwu przedstawiony na miejscu w Hotelu
"Diamond’s".

Obowiązuje multimedialna forma prezentacji posterów.
Medialna forma prezentacji polegać będzie na przedstawieniu (przygotowanej
w PowerPoint) informacji o swoich wynikach badań w czasie do 5 minut.
Prezentowane wyniki badań w formie wykładów, referatów i posterów po zaakceptowaniu przez
Komitet Redakcyjny mogą być wydane w zaszytach naukowych „AGRICULTURAL ENGINEERING”.
(10 pkt. wg MNiSW)

Rejestracja uczestników odbędzie się przy Recepcji Domu Wypoczynkowego
„Diamond’s” ul. Makuszyńskiego 12, w dniu 06. 02. 2017 roku od godz. 10:00.
Organizatorzy przypominają, że przesłanie zgłoszenia udziału w XXIV Konferencji Naukowej
zobowiązuje zgłaszającego się do wniesienia opłaty. Rezygnacja z udziału w miesiącu styczniu
2017 r. nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za udział. Osoby, które nie wniosły opłaty
konferencyjnej proszone są o wpłatę przed rozpoczęciem Konferencji.
Opłaty za osoby towarzyszące prosimy uregulować w trakcie trwania Konferencji wyłącznie
u organizatorów. Cena wynosi 140 zł. za dobę z wyżywieniem. Uczestnictwo osoby towarzyszącej
w Uroczystej Kolacji związane jest z dodatkową opłatą w wysokości 80 zł.
Osoba do kontaktu: dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła.

