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Katedry Drobiarstwa
UWM w Olsztynie

Lidzbark Warmiński, 16-18 września 2020

KOMUNIKAT II
Szanowni Państwo, w imieniu Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, organizatora Sympozjum, mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa
w XXXII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce”, które
odbędzie się w dniach 16 - 18 września 2020 r. w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki.
Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje można uzyskać na:
http://www.wpsa.pl
e-mail: wpsa2020@uwm.edu.pl
Harmonogram organizacyjny Sympozjum przedstawia się następująco:
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Zgłoszenie - rejestracja

Termin
3 kwietnia 2020 r.

Forma
Formularz - dostępny na stronie:
http://www.wpsa.pl

2.

Rezerwacja hotelu

01 lutego -

z podaniem hasła: "Sympozjum WPSA"

31 maja 2020 r.
3.

Opłata za uczestnictwo

3 kwietnia 2020 r.

29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy
z dopiskiem „Imię i Nazwisko uczestnika
sympozjum”

4.

Przyjęcie prac

15 maja 2020 r.

Zgodnie ze wzorem edytorskim dostępnym
na stronie: http://www.wpsa.pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej
http://www.wpsa.pl, do dnia 3 kwietnia 2020 r. W formularzu należy zgłosić temat pracy oraz formę
prezentacji (konkurs im. Jerzego Będkowskiego - dla Młodych Badaczy lub krótka prezentacja ustna;
nie przewiduje się doniesień posterowych). Zgłoszenie uczestnictwa oraz tekst pracy w języku

polskim i angielskim, zgodnie ze wzorem edytorskim dostępnym na stronie sympozjum, proszę
przesłać na adres e-mail wpsa2020@uwm.edu.pl do dnia 15 maja 2020 r.
Opłatę za uczestnictwo:
600 PLN
lub 400 PLN (uczestnicy do 30. roku życia)
proszę wpłacić na konto PO WPSA (podane w tabeli) do dnia 3 kwietnia 2020 r. Każda opłata zostanie
potwierdzona fakturą.
Rezerwacji noclegu każdy Uczestnik dokonuje mailowo (wpsa@hotelkrasicki.pl) z podaniem hasła:
„Sympozjum WPSA”. W mailu należy podać: imię i nazwisko, termin pobytu oraz dane do faktury
(jeśli wymagana). W przypadku rezerwacji pokoju 2-osobowego proszę podać dane obu osób
dzielących ten pokój. Informujemy, iż promocyjne koszty noclegu wynoszą:


pokój 1-osobowy

239 PLN/doba



pokój 2-osobowy

289 PLN/doba

W hotelu dostępnych jest 50 pokoi 1-osobowych oraz 50 pokoi 2-osobowych.
Po 31 maja 2020 roku rezerwacji pokoi w hotelu będzie można dokonywać w miarę ich dostępności
i w standardowych cenach, tj. bez możliwości skorzystania z powyższej promocyjnej oferty.
W przypadku pytań związanych z rezerwacją pokoi w hotelu proszę kontaktować się bezpośrednio
z p. Justyną Gajewską, tel. 785 888 553, od poniedziałku do piątku, w godz. 900 - 1600.
Wszystkie w/w ceny są cenami brutto (za pokój za dobę) i zawierają śniadanie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: wpsa2020@uwm.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM

