
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Opłaty 

Opłata konferencyjna wynosi 550 zł lub 600 zł za osobę i obejmuje wszystkie koszty  

z wyjątkiem noclegów 

 
Aby docenić pomoc i starania naszych Sponsorów serdecznie zapraszamy na wystąpienia, które odbędą 

się 16.02.2022 (środa). Jednocześnie prosimy osoby, które z ważnych dla siebie przyczyn, nie będą 

mogły uczestniczyć w prezentacji o zaznaczenie znakiem „x” w odpowiedniej rubryce. W takiej sytuacji 

koszt opłaty konferencyjnej wynosi 600,00.  Prosimy o przemyślane deklaracje.   

 

Obecność na prezentacjach firm 
wspierających 

Opłata konferencyjna (bez noclegów) 

TAK  550,00 

NIE   600,00 

 
 Opłaty proszę wnosić na rachunek bankowy: 

  

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 

31-047 Kraków, ul. Sarego 2 

BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Krakowie, Ul. Pawia 5; 31-154 Kraków 

91 2030 0045 1110 0000 0034 2720 

z dopiskiem „Konferencja Ustroń 2022” 

oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika /lub firmy wspierającej dla wpłat sponsorujących/. 

Opłaty prosimy wnosić w terminie do 25 stycznia 2022 roku. 

 

Odpłatność za noclegi (prosimy wnosić podczas konferencji, w recepcji hotelu) 
 

Pokój 1 osobowy ze śniadaniem 135 zł/doba 

Pokój 2 osobowy ze śniadaniem 100 zł/osoba/doba 

Pokój 3 osobowy ze śniadaniem 90 zł/osoba/doba 

 
Miejsce konferencji 

Hotel Jaskółka 3* 
Ul. Zdrojowa 10,  43-450 Ustroń 
 
Materiały konferencyjne 

Przewiduje się przygotowanie materiałów konferencyjnych, zapisanych na nośniku elektronicznym (lub w 

wersji papierowej jeśli pozwoli na to budżet konferencji), w których zamieszczone będą nadesłane 

doniesienia naukowe. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w naszej konferencji i nadsyłania 

referatów plenarnych oraz komunikatów naukowych o tematyce dotyczącej szeroko rozumianej produkcji 

i hodowli świń i tematów pokrewnych w terminie do 14 stycznia 2022 roku na adres e-mail:  

anna_rekiel@sggw.edu.pl 

 

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami, zwracamy się  

z prośbą do wszystkich uczestników Konferencji o wypełnienie oświadczenia o szczepieniu bądź 



nieszczenieniu szczepionką przeciwko Covid-19. Oświadczenie jest konieczne, zarówno nam organizatorom 

Konferencji, jak również zostanie przekazane do informacji Hotelu „Jaskółka”. 

 

WAŻNA INFORMACJA: 

W przypadku braku możliwości zorganizowania konferencji ze względu na wprowadzenie obostrzeń 

pandemicznych uniemożliwiających jej organizację wpłaty zostaną zwrócone. 


