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VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT 
Kraków, 14-15 września 2017 

KOMUNIKAT II 
 

Kraków, 3 lipca 2017 r. 

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie Międzynarodową Konferencją Naukową „Toxic substances 

in the environment”, organizowaną przez Katedrę Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W dalszej części komunikatu znajdziecie Państwo 

szczegółowe informacje dotyczące konferencji. 
 
Prezentacje konferencyjne: 

 Wykłady plenarne – 20-minutowe, zapisane w formacie: ppt, pptx, PDF; prosimy o przekazanie 

prezentacji najpóźniej do 15 minut przed rozpoczęciem danej sesji lub przesłanie jej wcześniej  

na adres TOXSE@ur.krakow.pl; plik należy nazwać nazwiskiem prelegenta (np. Kowalski.pptx). 

 Prezentacje ustne – 15-minutowe, zapisane w formacie: ppt, pptx lub PDF; prosimy o przekazanie 

prezentacji najpóźniej do 15 minut przed rozpoczęciem danej sesji lub przesłanie jej wcześniej  

na adres TOXSE@ur.krakow.pl; plik należy nazwać nazwiskiem prelegenta (np. Kowalski.pptx). 

 Postery − wymiar nie większy niż A0, wydruki posterów odbierane będą od Państwa podczas 

rejestracji. 

 

Języki konferencji to angielski i polski. Prosimy, aby przygotowane przez Państwa prezentacje 

multimedialne i postery były anglojęzyczne, ewentualnie dwujęzyczne (np. tabele, wykresy w języku 

angielskim). Dwujęzyczność zapewni komunikację z gośćmi zagranicznymi w tych przypadkach,  

gdy prezentacje będą wygłaszane w języku polskim. 

Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, niemożliwe było uwzględnienie w programie wystąpień 

wszystkich zgłoszonych przez Państwa referatów.  

 

Czas i miejsce obrad: 

Obrady konferencji odbędą się w hotelu „Perła” w Krakowie (ul. Zakopiańska 180 B) w dniach  

14-15 września 2017 r. 

Dla Gości przybywających w środę 13 września przewidujemy kolację i zwiedzanie Krakowa. Prosimy  

o potwierdzenie udziału w środowym spotkaniu do dnia 31 lipca 2017 r. 

 

 

W imieniu Organizatorów Konferencji  

Dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz   

 

Dane do kontaktu: 

E-mail: TOXSE@ur.krakow.pl   

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy  

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków  

Tel./Fax: +48 12 662 4341 

Informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie: www.toxse.ur.krakow.pl 
 

 

ZAPRASZAMY 
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