
 
 

 

Kraków, dnia 13.02.2020 r. 

KOMUNIKAT 1 

W imieniu Organizatorów, serdecznie zapraszamy Państwa firmę do udziału w XXVIII Szkole Zimowej Ho-

dowców Bydła pod patronatem Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła oraz Koła Polskiego Towarzystwa Zootech-

nicznego w Krakowie. Szkoła Zimowa odbędzie się w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2020 roku w Zakopanem, w Ośrodku 

Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami (ul. Seweryna Goszczyńskiego 24, https://belami-zakopane.pl). 

Organizowana już od ponad 25 lat Szkoła Zimowa, to swoiste forum wymiany poglądów między światem na-

uki i praktyki hodowlanej. Rokrocznie Szkoła gromadzi ok. 200 uczestników z kraju i zagranicy, stwarzając firmom 

komercyjnym możliwość promocji swoich produktów, technologii i usług. Jest to możliwe dzięki kontaktom bezpo-

średnim z uczestnikami Szkoły oraz zamieszczeniu logotypu firmy na stronie www Szkoły (wraz z linkiem do strony 

internetowej firmy), w Programie Szkoły i w materiałach konferencyjnych (udział firmy w ramach OPCJI 1 formula-

rza zgłoszeniowego). Dodatkowo będzie możliwość zaprezentowania 1-stronicowej informacji w Wydawnictwie 

Szkoły (OPCJA 2), zorganizowania stoiska (OPCJA 3) oraz umieszczenia roll-up’a w hallu głównym OK-W Bel-Ami 

(OPCJA 4), a także na sali konferencyjnej (OPCJA 5), bądź inne propozycje – np. 20-minutowe wystąpienie podczas 

Szkoły (OPCJA 6). O rezerwacji miejsca reklamowego decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jako Organizatorzy Szkoły staramy się, aby tematyka Szkoły była jak najbardziej atrakcyjna dla przedsta-

wicieli świata nauki i praktyki hodowlanej. Mamy nadzieję, że także Państwo będziecie obecni na Szkole. 

Zgłoszeń uczestników reprezentujących firmy komercyjne prosimy dokonywać za pomocą formularza do-

stępnego na stronie internetowej Szkoły (https://szkolazimowa.urk.edu.pl/formularz.html), wybierając podstronę 

dotyczącą firm komercyjnych – sponsorów. Termin zgłoszeń: do 20 marca 2020 r. 

Koszty związane z organizacją Szkoły będą pokryte z opłaty konferencyjnej w wysokości 350 PLN brutto 

od uczestnika oraz – w przypadku firm komercyjnych – dodatkowego wsparcia finansowego w minimalnej kwocie 

500 zł netto od Firmy (dotyczy wyboru opcji 1 w formularzu zgłoszeniowym, czyli zamieszczenia logotypu firmy 

na stronie www Szkoły wraz z linkiem do strony internetowej firmy), w Programie Szkoły i w materiałach konferen-

cyjnych (wydanie w wersji elektronicznej PDF – ogólnie dostępne na stronie www Szkoły). Firmy, które zechcą wy-

brać 1-stonicową reklamę w Wydawnictwie Szkoły proszone są o przesłanie elektronicznej jej wersji nie później niż 

do 31 stycznia 2020 roku. W przypadku wyboru OPCJI 2-6 kwestie finansowo-organizacyjne dotyczące udziału firm 

prosimy uzgadniać indywidualnie z dr hab. Krzysztofem Adamczykiem, prof. UR. Opłat należy dokonywać na konto  

Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779 z dopiskiem „SZHB – nazwisko i imię” (Faktura VAT) – przy 

większej liczbie uczestników zamiast „nazwisko i imię” można podać nazwę instytucji. 

Planujemy, że najpóźniej na początku lutego 2020 roku firmy komercyjne, które zgłosiły się na Szkołę, 

otrzymają jej pełny program (wraz z sesjami plakatowymi) oraz propozycje zakwaterowania oraz wyżywienia. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową (https://szkolazimowa.urk.edu.pl), gdzie będziemy zamieszczać 

aktualne informacje nt. Szkoły. Dane kontaktowe dla firm-sponsorów: 
 

dr hab. Krzysztof Adamczyk, prof. UR; Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 

tel.: 12 662 4088, e-mail: szkolahodowcow@ur.krakow.pl 

Liczymy na współpracę z Państwem 

Za Organizatorów 

 

 

 

 
 

 

Patronat medialny: 

 

 
 

Sekretarz  

Szkoły Zimowej Hodowców Bydła 

 

dr hab. inż. Krzysztof Adamczyk, prof. UR 


