Polskie Towarzystwo Agronomiczne
Oddział w Lublinie
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w Konferencji Naukowej na temat

„Produkcyjne i ekologiczne aspekty zarządzania rolniczą
przestrzenią produkcyjną”,
11–13 wrzesień 2019 r.

Miejsce obrad i zakwaterowanie: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich,
Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 24-120 Kazimierz
Dolny, ul. Małachowskiego 17
W ramach Konferencji przewidywane są 15 minutowe referaty (po jednym
z każdego Ośrodka) oraz postery.
Oryginalne prace naukowe, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, mogą być
opublikowane we Fragmenta Agronomica lub Agronomy Science.
Ramowy program Konferencji:
I dzień: 11.09.2019 r. (środa)
od 16.00 – zakwaterowanie uczestników
18.00 – 21.30 – kolacja

II dzień: 12.09.2019 r. (czwartek)
7.30 – 9.00 – śniadanie
8.00 – 9.15 – rejestracja uczestników
9.30 – 14.00 – sesja plenarna i dyskusja
14.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 17.00 – sesja posterowa i dyskusja
17.00 – 18.00 – zebranie Zarządu PTA
19.30 – 01.00 – uroczysta kolacja
III dzień: 13.09.2019 r. (piątek)
7.30 – 9.00 – śniadanie
9.00 – 14.30 – sesja terenowa
14.30 – obiad
15.30 – zakończenie konferencji
Opłata konferencyjna w wysokości 650 zł (doktoranci – 500 zł) obejmuje:
wyżywienie, uroczystą kolację w drugim dniu konferencji, wyjazd terenowy,
publikację streszczeń zgłoszonych prac w materiałach konferencyjnych.
Numer konta bankowego zostanie podany w komunikacie II.

Opłata nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.
Noclegi uczestnicy rezerwują we własnym zakresie.
Koszty zakwaterowania, w zależności od standardu pokoju, wynoszą od 80
do 190 PLN/osobę/noc. Rezerwacji można dokonać pisząc na adres e-mail:
info@domdziennikarza.com lub dzwoniąc pod numer telefonu 81 881 01 62.
Opłatę za noclegi należy wpłacać na konto: Bank Pekao S.A. 07 1240 2412
1111 0000 3610 7559 z dopiskiem „Konferencja PTA”. Dokonując rezerwacji
należy podać dane do faktury.

Ważne daty:
do 31.03.2019 r. – zgłoszenie uczestnictwa
do 15.06.2019 r. – opłata za konferencję i nadesłanie tekstów streszczeń
do 15.06 2019 r. – rezerwacja i opłata za noclegi
Zgłoszenie uczestnictwa oraz teksty streszczeń należy wysyłać na adresy
e-mailowe: malgorzata.haliniarz@up.lublin.pl, dorota.gaweda@up.lublin.pl
Wytyczne dotyczące streszczeń zostaną podane w Komunikacie nr II.

Komitet organizacyjny:
 prof. dr hab. Andrzej Woźniak- przewodniczący
 dr hab. Leszek Rachoń, prof. nadzw.
 dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. nadzw.
 dr Małgorzata Haliniarz
 dr Dorota Gawęda
 dr Ewa Kwiecińska-Poppe
 mgr Sylwia Chojnacka
 mgr Hubert Rusecki
 mgr Agnieszka Kasiczek
W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt na adres e-mail lub
telefon:
Prof. dr hab. Andrzej Woźniak
e-mail: andrzej.wozniak@up.lublin.pl
tel. 81 445 66 10
dr Małgorzata Haliniarz
e-mail: malgorzata.haliniarz@up.lublin.pl
tel. 81 445 66 54
dr Dorota Gawęda
e-mail: dorota.gaweda@up.lublin.pl
tel. 81 445 69 67

