
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

Zgłoszenie uczestnictwa  -  w terminie do 16 stycznia 2023 r. 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji wraz z rezerwacją noclegów (Formularz zgłoszeniowy) prosimy przesyłać 
do Pani dr inż. Aurelii Mucha - drogą elektroniczną aurelia.mucha@iz.edu.pl, tel. 666 081 375 lub pocztą, na 
adres: 

Instytut Zootechniki PIB 
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej 
ul. Krakowska 1 
32-083 Balice 

 
Opłaty za uczestnictwo  -  w terminie do 16 stycznia 2023 r. 

Opłata konferencyjna wynosi 550,00 zł za osobę i obejmuje wszystkie koszty z wyjątkiem noclegów. 
 

Aby docenić pomoc i starania naszych Sponsorów serdecznie zapraszamy na wystąpienia przedstawicieli firm, 
które odbędą się 15.02.2023 (środa). Jednocześnie prosimy osoby, które z ważnych dla siebie przyczyn, nie 
będą mogły uczestniczyć w tej części Konferencji o zaznaczenie tego znakiem „x” w odpowiedniej rubryce  
w formularzu zgłoszeniowym. W takiej sytuacji koszt opłaty konferencyjnej wynosi 600,00 zł. Prosimy  
o przemyślane deklaracje.   

 

Opłaty prosimy 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 2023” 

oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika /lub firmy wspierającej konferencję.  
 

Odpłatność za noclegi  -  prosimy wnosić podczas konferencji, w recepcji hotelu 

Pokój 1 osobowy ze śniadaniem 165 zł/doba 

Pokój 2 osobowy ze śniadaniem 125 zł/osoba/doba 

Pokój 3 osobowy ze śniadaniem 115 zł/osoba/doba 

 
Miejsce konferencji 

Hotel Jaskółka *** 
43-450 Ustroń 
Ul. Zdrojowa 10 
 
Przedłużenie pobytu 

Informujemy, że istnieje możliwość przedłużenia pobytu w Hotelu Jaskółka na weekend 17-19.02.2023 
w promocyjnych cenach tj. cenach konferencyjnych w miarę dostępności miejsc w hotelu. 
 
Materiały konferencyjne  -  przesłanie referatów i komunikatów naukowych w terminie do 16 stycznia 2023 r. 

Przewiduje się wydanie materiałów konferencyjnych, 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 na adres e-mail:  anna_rekiel@sggw.edu.pl 


