
Regulamin Konferencji  „Rola zootechniki w naukach przyrodniczych”, 

z okazji 65-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach połączona z Jubileuszem obchodów  

200 - lecia SGGW 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konferencja „Rola zootechniki w naukach przyrodniczych” , zwana w dalszej części regulaminu 

Konferencją, odbędzie się 20 września 2016 roku w Auli Kryształowej SGGW  w Warszawie 

(ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa). 

2. Organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8,  

02-786 Warszawa zwany dalej Organizatorem. 

3. W skład Komitetu Honorowego wchodzą: 

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach – prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka 

Prodziekan ds. Nauki – dr hab. Iwona Kosieradzka 

Prodziekan ds. Dydaktyki (Studiów Stacjonarnych) – dr hab. Justyna Więcek 

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych – dr Andrzej Łozicki 

Kierownik Katedry Biologii Środowiska Zwierząt – dr hab. Ewa Skibniewska 

Kierownik Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt – prof. dr hab. Tadeusz Kaleta 

Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt – prof. dr hab. Roman Niżnikowski 

Kierownik Katedry Żywienia i Biotechnologii Zwierząt – prof. dr hab. Ewa Sawosz - Chwalibóg  

Kierownik Samodzielnego Zakładu Ichtiobiologii Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury  – prof. dr 

hab. Teresa Ostaszewska 

Kierownik Pracowni Pszczelnictwa – dr hab. Beata Madras-Majewska 

4. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: 

Dr inż. Krzysztof Głowacz – przewodniczący 

Dr inż. Ewa Arkuszewska  

Dr inż. Beata Grzegrzółka 

Dr inż. Jan Slósarz 

Dr inż. Marek Balcerak 

Dr inż. Andrzej Łozicki 

Mgr inż. Marta Kołnierzak  

 



II. Zasady uczestnictwa 

1.Program konferencji znajduje się na stronie internetowej WNZ: animal.sggw.pl. Organizator  

zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie 

internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).  

2.W konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji i przesłały zgłoszenie na adres: 

zoot65@sggw.pl 

3.Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego 

regulaminu. 

4.Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

5.Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji 

oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu. 

6.Informacje, warunki rejestracji publikowane są na stronie internetowej WNZ – animal.sggw.pl 

7.Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną  

8.Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane są na adres zoot65@sggw.pl do dnia  31sierpnia 2016 roku.  

III. Bezpieczeństwo 

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione  

podczas Konferencji. 

2.Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż 

obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja. 

V. Inne kwestie 

1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych  

do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie.  

3.Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji, na zasadach wynikających 

z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi 

poprawkami). 

4.W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 

 


