
 
 

 

Kraków, dnia 14.02.2020 r. 

Komunikat nr 2 
 

Niniejszym potwierdzamy, że XXVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła odbędzie się w dniach od 30 marca do 2 kwietnia 

2020 roku w Zakopanem w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami (ul. Seweryna Goszczyńskiego 24, strona www: 

https://belami-zakopane.pl/pl/). 

OPŁATY: Wpłatę 350 zł/os. tytułem uczestnictwa w Szkole oraz uzgodnioną kwotę dofinansowania prosimy uregulować  
do 20 marca br. Kwota ta obejmuje: wszelkie koszty organizacyjne, w tym udział w uroczystej kolacji powitalnej. Opłatę należy 

przesłać na konto: 

Alior Bank S.A. 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779 z dopiskiem: „SZHB – nazwisko i imię lub nazwa instytucji” 

Na Szkołę prosimy zabrać ze sobą dowód wpłaty. Koszty uczestnictwa dotyczą zarówno uczestników Szkoły, jak i osób 

towarzyszących. 

ZAKWATEROWANIE: Uczestnikom Szkoły proponujemy zakwaterowanie w Hotelu Bel-Ami. Warunki zakwaterowania: 

pokoje 1-os wraz ze śniadaniem (140 zł /os./doba); pokoje 2-, 3-osobowe ze śniadaniem (100 zł /os./doba); obiad (28 zł/os.), 

kolacja (25 zł/os.) plus 2 zł opłaty klimatycznej /os./doba. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 pierwszego dnia do godz. 11.00 

dnia następnego. Rezerwacja pokoi w Hotelu Bel-Ami będzie możliwa tylko za pośrednictwem Organizatorów Szkoły. 

Osoby planujące zakwaterowanie w innym miejscu niż Hotel Bel-Ami (czyli „we własnym zakresie”) proszone są o powiado-

mienie o tym Organizatorów Szkoły, poprzez odesłanie wypełnionej „karty informacyjnej”. Z wyżywienia w Hotelu Bel-Ami 

będą mogły skorzystać zarówno osoby zakwaterowane w nim, jak i „we własnym zakresie” – prosimy uczestników o zaznacze-

nie posiłków, z których będziecie Państwo korzystać w Hotelu Bel-Ami. Ponadto prosimy Państwa o przesłanie informacji do 

Organizatorów Szkoły na temat planowanego okresu pobytu w czasie Szkoły (dzień i godzina przyjazdu, dzień i godzina wy-

jazdu) oraz miejsca zakwaterowania (Hotel Bel-Ami lub „we własnym zakresie”) - Karta informacyjna w załączeniu. Dzięki 

temu w pierwszej połowie marca otrzymają Państwo od nas informację zwrotną nt. zakwaterowania w danym pokoju. Prosimy 

o przesłanie wypełnionej Karty informacyjnej najpóźniej do 8 marca br.  

Osoby, które będą przedstawiać swoje prace w formie prezentacji ustnych podczas sesji referatowych uprzejmie 

prosimy, aby – w miarę możliwości – przesłali Organizatorom Szkoły elektroniczne wersje prezentacji swoich wystąpień. 
Usprawni to organizację poszczególnych sesji Szkoły. Termin nadsyłania prezentacji: 25 marca br. 

Informujemy, że z uwagi na liczne zgłoszenia manuskryptów, w ramach Szkoły wydane zostaną dwie monografie: „Śro-

dowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego chowu bydła” i „Zastosowanie współczesnych metod 

doskonalenia bydła i zarządzania stadem w kontekście ilości i jakości pozyskiwanych produktów”. Ponadto, od 23 marca br. na 

stronie internetowej Szkoły będzie można pobrać wersję PDF Materiałów Konferencyjnych (streszczenia doniesień). 
Przypominamy, że każdy uczestnik Szkoły powinien się zarejestrować poprzez stosowny formularz: 

https://formularze.urk.edu.pl/index.php/239558 

W załączeniu przesyłamy także aktualny program Szkoły (po więcej szczegółów zapraszamy na systematycznie aktuali-

zowaną stronę internetową: https://szkolazimowa.urk.edu.pl/). Kontakt z Organizatorami Szkoły Zimowej: 

monografie i sprawy ogólne: prof. dr hab. Joanna Makulska (rzmakuls@cyfronet.pl); 

materiały konferencyjne i sponsorzy: dr hab. Krzysztof Adamczyk, prof. UR (szkolahodowcow@urk.edu.pl); 

faktury/finanse: mgr Olga Derewicka (info-szzhb@urk.edu.pl); umowy: mgr inż. Urszula Węglarz (urszula.weglarz@urk.edu.pl); 

zakwaterowanie/wyżywienie: dr inż. Edyta Bauer (edyta.bauer@urk.edu.pl) 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt 
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków; tel.: 12 6624090 

Łączymy pozdrowienia 

Za Organizatorów 
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Sekretarz  

Szkoły Zimowej Hodowców Bydła 

 

dr hab. inż. Krzysztof Adamczyk, prof. UR 


