
 
 

 

Kraków, dnia 13.02.2020 r. 

KOMUNIKAT 1 

W imieniu Organizatorów, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXVIII Szkole Zimowej Hodowców 

Bydła organizowanej przez Katedrę Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłą-

taja w Krakowie, 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). 

Podczas wszystkich sesji referatowych będą wygłaszane referaty zamawiane oraz wystąpienia firm ko-

mercyjnych. Sesjom referatowym będą towarzyszyły sesje plakatowe. W Komunikacie 2 poinformujemy Państwa o przy-

dzieleniu poszczególnych prezentacji posterowych do sesji referatowych (sesje plakatowe, w miarę możliwości, będą towa-

rzyszyły sesjom referatowym o podobnej tematyce). Streszczenia doniesień będą zamieszczone w Materiałach Konferencyj-

nych Szkoły i dostępne w wersji elektronicznej (PDF) na jej stronie internetowej. Zarówno zgłoszenia uczestnictwa w 

Szkole, jak i streszczeń doniesień (wymagania edytorskie w załączeniu) należy dokonywać wyłącznie poprzez interne-

towy formularz zgłoszeniowy (https://szkolazimowa.urk.edu.pl/formularz.html). Osoba zgłoszona do udziału w Szkole 

Zimowej, w ramach wniesionej opłaty za uczestnictwo, może przedłożyć maksymalnie 2 streszczenia doniesień. Osta-

teczny termin nadsyłania streszczeń doniesień: 31 stycznia 2020 roku, ostateczny termin rejestracji uczestników nieko-

mercyjnych: 14 lutego 2020 roku. 

Wydana zostanie także recenzowana monografia zatytułowana „Genetyczne, środowiskowe i społeczno-

ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego chowu i hodowli bydła” (Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w 

Krakowie, rozdział – 20 pkt. MNiSW), która będzie zbiorem opracowań przeglądowych, związanych tematycznie z 

problematyką Szkoły (m.in. teksty referatów zamawianych) – w załączeniu „Wymogi redakcyjne” dla publikacji w ww. 

monografii. Manuskrypty prosimy przesyłać na adres email: rzmakuls@cyfronet.pl najpóźniej do dnia 15 stycznia 

2020 r. Będą one poddane wstępnej weryfikacji merytorycznej przez redaktorów naukowych: prof. dr hab. Joannę Ma-

kulską i dr hab. Krzysztofa Adamczyka, prof. UR. W ciągu siedmiu dni od otrzymania manuskryptu Autorzy zostaną 

poinformowani emailowo odnośnie zakwalifikowania pracy do druku. 

Komunikat nr 2 (styczeń/luty 2020) będzie zawierał pełny program Szkoły oraz informacje o możliwościach za-

kwaterowania i wyżywienia w OK-W Bel-Ami. Opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN od osoby należy przekazać 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. Opłata obejmuje koszty organizacji 

konferencji, materiały konferencyjne oraz udział w uroczystym bankiecie. Opłatę należy uiścić do 28 lutego 2020 roku. 

Uprzejmie informujemy, że Uczestnik ma możliwość pisemnej rezygnacji (np. za pośrednictwem emaila) z 

uczestnictwa w XXVIII Szkole Zimowej na następujących zasadach: – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkole 

w terminie do 28 lutego 2020, Organizator zwróci 100% opłaty konferencyjnej; – w przypadku rezygnacji z uczestnic-

twa w Szkole po 28 lutego 2020, Organizator obciąży zgłaszającego całkowitą wartością opłaty konferencyjnej (350 

PLN); – nieodwołanie zgłoszenia uczestnictwa upoważnia Organizatora do obciążenia zgłaszającego opłatą stanowiącą 

100% całkowitej wartości opłaty konferencyjnej (termin złożenia rezygnacji określa data wpływu powiadomienia do 

Organizatora Szkoły Zimowej). Nie dotyczy autorów rozdziałów monografii. 

Prosimy o zapoznanie się z tematyką Szkoły. Wszystkie informacje, w tym dane kontaktowe, dotyczące 

Szkoły Zimowej są dostępne i uaktualniane na stronie internetowej (https://szkolazimowa.urk.edu.pl/). 
 

Łączymy pozdrowienia 
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Sekretarz  

Szkoły Zimowej Hodowców Bydła 

 

dr hab. inż. Krzysztof Adamczyk, prof. UR 


