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Cel konferencji:
Celem X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw będzie prezentacja
wyników i wymiana doświadczeń w gronie pracowników ośrodków naukowo-badawczych i przemysłu
przetwórczego, dotyczących zagadnień istotnych dla obu stron z uwzględnieniem interesów gospodarki, a także
konsumentów. Zakres tematyczny, tak jak i na poprzednich konferencjach, dotyczyć będzie oceny jakości
surowców oraz innowacyjnych produktów z nich otrzymanych z uwzględnieniem najnowszych trendów
wynikających z badań naukowych. Kontynuując tradycje corocznych spotkań, mamy nadzieję, że dziesiąta,
jubileuszowa konferencja będzie stanowić forum wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy młodym
pracownikom naukowym. Podczas pierwszego dnia konferencji będzie zorganizowana nieformalna kolacja
grillowa, której celem będzie nawiązywanie znajomości dla lepszej współpracy w planowanych projektach
badawczych.
Opłata za uczestnictwo
Opłata wynosi 400 zł i obejmuje: koszty organizacyjne, uczestnictwo w obradach, druk materiałów
konferencyjnych (streszczenia), posiłki, imprezę towarzyszącą i kolację grillową (nie obejmuje noclegów i śniadań).
Opłatę należy kierować na konto:

08 1240 3321 1111 0000 2853 6787
z dopiskiem: „Przetwórstwo 2017 Imię Nazwisko”

Prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 20 kwietnia 2017.
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Noclegi:
Uczestnicy konferencji dokonują rezerwacji noclegów we własnym zakresie:
Rezerwacja w miejscu obrad (120 miejsc noclegowych).
Zalecamy wcześniejszą rezerwację pokoi.
1. Zajazd Rozdroże, Nieborów 163c, 99-416 Nieborów.
http://www.zajazd-nieborow.pl/
Koszt pokoju dwuosobowego dla uczestników konferencji: 160 zł (w tym śniadanie)
Koszt pokoju jednoosobowego dla uczestników konferencji: 110 zł (w tym śniadanie)

Inne miejsca rezerwacji noclegów:
2. Dworek Biała Dama, Al. Legionów Polskich 2, 99-416 Nieborów.
http://www.dworek-nieborow.pl/biala-dama.html
Koszt pokoju jednoosobowego (66 miejsc noclegowych):

140 zł (w tym śniadanie)

3. Pałac Nieborów, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 99-416 Nieborów.
http://www.nieborow.art.pl/pobyt-w-nieborowie/pokoje-goscinne/
Dostępnych jest 7 pokoi w Pałacu, koszt pokoju:

180 zł (w tym śniadanie)

Streszczenia prac
Prosimy o nadsyłanie tytułów wystąpień do 31 marca 2017, natomiast krótkich streszczeń: komunikatów ustnych
i posterów, przygotowanych według załączonego wzoru, do dnia 20 kwietnia 2017, w formacie Word, pocztą
elektroniczną na adres e-mail: xktpow@inhort.pl
W zgłoszeniu prosimy o deklarację: prezentacja ustna lub poster. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo
do zmiany kwalifikacji wystąpień. Prosimy o wyróżnienie nazwiska Autora prezentującego poprzez podkreślenie.
Całość nie powinna przekraczać jednej strony (250 słów).
Informujemy o możliwości publikacji doniesień konferencyjnych w recenzowanych czasopismach:
Journal of Horticultural Research
(14 pkt.) http://www.inhort.pl/journal-of-horticultural-research
Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (6 pkt.) http://www.inhort.pl/zeszyty-naukowe-instytutu-ogrodnictwa
Osoby zainteresowane są proszone o dostarczenie pełnych wersji do 15 września 2017 w formacie zgodnym
z wymaganiami czasopism określonymi na podanych powyżej stronach www.

Komunikaty ustne i postery
Przewidywany czas prezentacji komunikatu ustnego w zależności od ilości zgłoszeń będzie wynosił od 10 do 15
minut, w tym dyskusja. Prezentacje należy przygotować za pomocą pakietu MS Office (Power Point).
Pliki z prezentacją (z podaniem w nazwie nazwiska głównego autora) prosimy przysyłać drogą mailową.
Postery prosimy przygotować w rozmiarze nie większym niż 70 x 90 cm. Montaż za pomocą akcesoriów
dostarczonych przez organizatora.
Informacje i kontakt
Szczegółowe informacje oraz kontakt z organizatorami możliwy jest pod numerami telefonów: 46 8346707,
46 8345427, 46 8345331, adresem e-mail: xktpow@inhort.pl oraz na stronie www.inhort.pl/przetworstwo

