Zaproszenie do Bydgoszczy!!! Zaproszenie do Bydgoszczy!!! Zaproszenie do Bydgoszczy!!!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt.

„Jakość tusz i mięsa zwierząt gospodarskich”
pod Patronatem Specjalnym
JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
prof. dr. hab. Tomasza Topolińskiego

Czas i miejsce Konferencji:

08-09. listopada 2018 r.
Hotel Focus Premium Pod Orłem
ul. Gdańska 14
85-006 Bydgoszcz

Hotel Focus Premium Pod Orłem

Organizator:

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
„Stowarzyszenie SAS WHiBZ”
oraz współorganizatorzy
Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja)
Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze (Czechy)
Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
Konferencja adresowana jest do środowisk naukowych zajmujących się problematyką
jakości surowca rzeźnego zwierząt gospodarskich, a także do praktyków - producentów
żywca wieprzowego, wołowego, baraniego i drobiowego. Szczególne zaproszenie kierujemy do
ludzi młodych – studentów, doktorantów i doktorów na początku kariery zawodowej. Dla
nich przewidziana jest sesja specjalna wraz z atrakcyjnymi nagrodami.

Przewiduje się Nagrodę Główną
Grand Prix wraz ze Statuetką „Bydgoski Rumak Nauki”
oraz
Nagrodę Specjalną im. Profesora Mariana Różyckiego

Miejsce spotkania – miasto Bydgoszcz, stolica Regionu Pomorza i Kujaw, siedziba
Uniwersytetu

Technologiczno-Przyrodniczego

stanowi

miejsce

szczególne.

Jest

miastem

związanym z wodą, która przyniosła Bydgoszczy bogactwo, intensywny rozwój i uznanie gości.
Miasto położone nad Brdą i Wisłą zostało połączone z dorzeczem Odry poprzez XVIII-wieczny
Kanał Bydgoski, dzięki czemu uzyskało w sposób naturalny bezpośrednie połączenie z Europą
Zachodnią.

Fot. Marek Chełminiak

Stare Miasto w Bydgoszczy

Powiązania z wodą pozwoliły na utworzenie w mieście urokliwego miejsca – Wyspy
Młyńskiej. Zyskuje ona coraz większe uznanie mieszkańców, wzbudza ich dumę i wyzwala podziw
odwiedzających. Być może z tego powodu miasto Bydgoszcz nazywane jest „Wenecją Północy”.
Jest miastem trzech uniwersytetów i znanej Akademii Muzycznej. Nad rzeką Brdą wzniesiono
okazały, nowoczesny budynek Opery Nova, która oferuje mieszkańcom Regionu ambitny repertuar
wraz z rodzącą się tradycją organizacji festiwali artystycznych.
Warto to miasto odwiedzić. Warto tu być!
(tekst opracowano także na podstawie folderu „kujawsko-pomorskie. Lubię tu być” Wyd. ArtStudio Agencja Reklamowo-Wydawnicza)
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Opera Nova w Bydgoszczy

S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y !!!

W imieniu organizatorów:
Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Prof. dr hab. Marek Adamski

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. dr hab. Wojciech Kapelański

Ważne informacje
1. Oficjalne języki obrad Konferencji: angielski, słowacki, czeski, polski.
2. Koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą 480 zł/osobę. Dla studentów i młodych
pracowników nauki – do 35 lat, koszt wynosi 380 zł/osobę
3.

Zakwaterowanie uczestników Konferencji w Hotelu Focus Premium Pod Orłem. Rezerwacja
miejsc i koszty noclegów, na warunkach wynegocjowanych przez organizatorów, dokonuje
i pokrywa uczestnik we własnym zakresie.

Ważne daty i terminy
1. Zgłoszenie udziału, poprzez wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia (drogą elektroniczną)
do dnia 30.08.2018 r.
2. Dokonanie opłaty uczestnictwa w Konferencji do dnia 15 września 2018 r.
Brak opłaty skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników Konferencji.
3. Nadsyłanie doniesień naukowych (tylko w języku angielskim) do dnia 30.07.2018 r.
Wszystkie doniesienia naukowe będą recenzowane i zostaną opublikowane w formie
monografii naukowej. Format doniesienia w załączniku
Konto bankowe Konferencji
mBank S.A. 77 1140 2004 0000 3602 7651 3867
Z dopiskiem: KONFRENCJA „Jakość tusz i mięsa zwierząt gospodarskich”

Organizacja i obsługa Konferencji
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
„Stowarzyszenie SAS WHiBZ”
Kierownik Biura Obsługi
dr inż. Sylwia Krężel-Czopek
Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji
formularz zgłoszenia można wypełnić na stronie http://whibz.sas.utp.edu.pl/
lub przesłać na adres e-mail: konferencja2018utp@gmail.com
Przesyłanie doniesień naukowych:
Katarzyna.Budzinska@utp.edu.pl

