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pod patronatem 

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka 

oraz 

Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

prof. dr hab. Waldemara Gustawa 



 

Miejsca Konferencji 

Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii w Lublinie (ul 

Skromna 8) 

 

Zakwaterowanie 

Organizatorzy przypominają, że opłata za zakwaterowanie nie jest wliczona w cenę opłaty za 

uczestnictwo. 

Proponujemy zakwaterowanie w jednym z niżej podanych hoteli. Hotele te usytuowane są w 

niedalekiej odległości od miejsca obrad. 

Agit Hotel Congress&Spa 

Wojciechowska 29 

20-704 Lublin 

Telefon: 721 103 300 

 

 

Odległość od miejsca obrad 

1000 m 

 

 

Pokoje 1/2 os. -190/270zł* 

Hasło: KONFERENCJA O 

ZBOŻACH 

Hotel Restauracja Focus 

Aleja Kraśnicka 80,  

20-718 Lublin 

Telefon: 515053634 lub 

81 527 00 44 

 

Odległość od miejsca obrad 

1200 m 

 

 

Pokoje 1/2 os. -180/230zł* 

Hasło: FOCUS 

Hotel Etiuda 

Szerokie 123,  

20-050 Lublin 

Telefon: 81 718 70 00 

 

 

Odległość od miejsca obrad 

2500 m 

Dojazd MPK nr 3,33,79** 

 

Pokoje 1/2 os. -200/240zł* 

*podane ceny nie stanowią oferty handlowej i mogą się nieznacznie różnić w zależności od standardu  

** aktualny rozkład komunikacji miejskiej dostępny na stronie https://mpk.lublin.pl/index.php?s=rozklady  

 

Wystąpienia ustne i e-postery 

Referat: czas do Państwa dyspozycji to 15 minut (obejmuje wystąpienie ustne i dyskusje). 

Prosimy o przygotowanie wystąpienia ustnego i dostarczenie, w postaci prezentacji 

multimedialnej, na nośniku lub poprzez e-mail (kontakt.noz@up.lublin.pl) nie później niż jeden 

dzień przed rozpoczęciem obrad. 

e-poster: czas do Państwa dyspozycji to 5 minut (obejmuje wystąpienie ustne, nie 

przewidujemy dyskusji po e-posterach). Prosimy o przygotowanie wystąpienia (ok. 6-7 

slajdów), w postaci prezentacji multimedialnej i dostarczenie na nośniku lub poprzez e-mail 

(kontakt.noz@up.lublin.pl) nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem obrad. 

Organizatorzy planują zamieszczenie streszczeń (zarówno referatów jak i e-posterów) w 

materiałach konferencyjnych.  

W związku z tym przypominamy o przesłaniu streszczeń w terminie do 31-07-2022, poprzez 

elektroniczny formularz „Zgłoszenie streszczenia” na stronie konferencji  

https://up.lublin.pl/noz2022/rejestracja/  Dodatkowo prosimy o zaznaczenie w w/w formularzu 

czy są Państwo zainteresowani uczestnictwem w wycieczce fakultatywnej.   

https://mpk.lublin.pl/index.php?s=rozklady
mailto:kontakt.noz@up.lublin.pl
mailto:kontakt.noz@up.lublin.pl
https://up.lublin.pl/noz2022/rejestracja/


 

Ramowy plan konferencji  

Szczegółowy plan wystąpień zostanie udostępniony 12. września br. 

Dzień 1 

8:00 – 9:00 – rejestracja uczestników (ul. Skromna 8, budynek UP Lublin) 

9:00 – 9:30 – przywitanie uczestników i otwarcie konferencji 

9:30 – 11:00 – inauguracyjne wykłady plenarne 

11:00 – 11:30 – przerwa kawowa 

11:30 – 12:00 – prezentacja sponsorów 

12:00 – 14.00 – sesja referatowa I 

14:00 – 16:00 – przerwa obiadowa  

16:00 – 17:30 – sesja e-posterowa  

20:00 – 1:00 – uroczysta kolacja  

 

 

Dzień 2 

9:00 – 10:00 – sesja referatowa II / sesja e-posterowa  

10:00 – 10:30 – prezentacja sponsorów 

10:30 – 11:00 – przerwa kawowa / obrady Komitetów  

11:00 – 11:30 – podsumowanie Konferencji 

12:00 – 13:00 – obiad  

13:30 – wycieczka fakultatywna do winnicy „Kazimierskie Wzgórza” (Kazimierz Dolny)  

połączona z degustacją wina i produktów regionalnych.  

 

 

 

Istnieje możliwość skorzystania z diety wegetariańskiej. Bardzo serdecznie prosimy osoby 

zainteresowane dietą bezmięsną o kontakt z biurem Konferencji. 

 

Kontakt z biurem Konferencji: 

Dodatkowe informacje oraz kontakt z organizatorami możliwy jest pod numerami telefonów: 

Tel. +48 81 462-33-15,  462-33-16,  462-33-17 

oraz adresem e-mail: e-mail: kontakt.noz@up.lublin.pl

mailto:kontakt.noz@up.lublin.pl


ORGANIZATOREM KONFERENCJI JEST: 

Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż 

Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności  

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 

Komitet Bezpieczeństwa Żywności Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN 

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności 

 

SPONSORZY KONFERENCJI 

STRATEGICZNI  
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PATRONAT MEDIALNY 

 

 


