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Formularz rejestracyjny
I Sympozjum Naukowe
„Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej 
i badaniach biomedycznych” 
5 grudnia 2019 r.
 budynek Instytutu Nauk o Zwierzętach, SGGW, ul. Ciszewskiego 8, Warszawa
Nazwisko, Imię:

Tytuł/stopień:
Student 


Doktorant


Doktor

Instytucja:

Tytuł doniesienia/posteru:

Sesja tematyczna*
Biomedyczna


Żywieniowa


Fizjologiczna 

Sesja posterowa**
w formie e-posteru

* Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo ostatecznego przyporządkowania doniesienia naukowego do sesji tematycznej. 
Najlepsze doniesienia w każdej sesji będą mogły zostać opublikowane w Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW – Animal Sciences po przejściu procesu recenzji.

** Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo zakwalifikowania posterów do sesji. 
Najlepszy z e-posterów będzie mógł zostać opublikowany w Journal of Animal and Feed Sciences (IF=0,875) w formie „short communication” po przejściu procesu recenzji.

Adres do korespondencji: 
Instytucja

Ulica i numer

Kod i Miasto

Nr telefonu

Adres e-mail


Uroczysta kolacja#:
TAK

NIE

#Po zakończeniu obrad przewidziane jest spotkanie towarzyskie w formie uroczystej kolacji. Prosimy 
o potwierdzenie swojego udziału. 
Opłata konferencyjna wynosi: 
- 80 zł dla doktorantów, 
- 100 zł dla młodych naukowców 
i obejmuje udział w obradach, posiłki oraz komplet materiałów konferencyjnych. 

Udział studentów w konferencji jest bezpłatny.

Opłaty należy wnosić na konto Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

43 1130 1017 0020 1463 9520 0002
z dopiskiem „sympozjum naukowe, imię i nazwisko uczestnika”.

Zgłoszenia (formularz rejestracyjny), doniesienia naukowe (wg załączonego wzoru) oraz poświadczenia dokonania opłaty (skan przelewu) prosimy przesłać do 12.11.2019 na adres: sympozjum.ifizzpan@gmail.com

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji sympozjum pt. „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”.
 Prezentacja multimedialna
- prezentacja w języku polskim
- czas trwania: max. 10 min + 5 min dyskusja
- format: prezentacja PowerPoint 

Poster
- poster w języku polskim
- czas trwania: max. 3 min
- format: e-poster (1 slajd)


