ZAKŁAD HERBOLOGII I TECHNIK UPRAWY ROLI
XL Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”
Wrocław - Krzydlina Mała/k. Lubiąża 7-9.09.2016
II Komunikat
Informacje organizacyjne:
Organizatorzy zapewniają uczestnikom Konferencji zakwaterowanie i wyżywienia w miejscu
obrad (Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej koło Lubiąża). Dojazd na miejsce jest
zapewniony w dniu 6.09.2016 r. z siedziby Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli, ul.
Orzechowa 61, 50-540 Wrocław. Autobus odjeżdża o godzinie 18.30. (czas przejazdu ok. 1,5
godz.). Uczestnicy, którzy nie skorzystają z tej możliwości będą musieli dotrzeć na miejsce
obrad we własnym zakresie. Wyjazd do Wrocławia odbędzie się dnia 9.09.2016 r. około
godziny 13.00.
Opłaty wnoszone przez uczestników Konferencji:
Opłata konferencyjna wynosi 550,00 zł. Opłata zawiera m.in. pełne wyżywienie w trakcie
trwania konferencji, koszt wyjazdu terenowego, udział w dwóch spotkaniach towarzyskich,
koszt druku streszczeń i materiałów konferencyjnych oraz inne koszty organizacyjne.
Opłaty należy wnosić do dnia 30.07 2016 r. na numer rachunku:
62 2030 0045 1110 0000 0196 3530
BGŻ S.A. Oddział Operacyjny we Wrocławiu
Z dopiskiem „Rejonizacja – imię i nazwisko uczestnika konferencji”
Dodatkowo uczestnicy ponoszą koszty noclegów:
Pokój 1 osobowy - 60 zł od osoby za dobę
Pokój 2 osobowy - 40 zł od osoby za dobę
Opłata za noclegi będzie pobierana na miejscu obrad.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pokojach 1-osobowych może zdarzyć się, że
organizatorzy będą zmuszeni dokonać innego podziału noclegów niż wynikał ze zgłoszeń
uczestników.
Przygotowanie multimedialnych prezentacji referatowych i posterowych:
W trakcie Konferencji przewiduje się wystąpienia referatowe i posterowe w postaci
prezentacji multimedialnych.
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Czas prezentacji:
referaty – do 15 minut (maksymalnie 15-17 slajdów)
postery – do 5 minut (maksymalnie 5-6 slajdów)
Sesja posterowa:
Do dyspozycji prelegentów będą: rzutnik multimedialny i komputer z możliwością prezentacji
w programie Power Point.
Publikacja materiałów pokonferencyjnych
Po pozytywnej recenzji złożonych prac organizatorzy przewidują możliwość druku w dwóch
periodykach:
• w języku angielskim w Acta Agrobotanica (14 pkt. wg rankingu MNiSzW),
•

w języku polskim w Polish Journal of Agronomy (10 pkt. wg rankingu MNiSzW).

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów druku prezentowanych na Konferencji prac.
W ramach opłat wydrukowane zostaną streszczenia wszystkich prezentowanych tematów.

Streszczenia wystąpień:
Prosimy o przesłanie streszczeń zgodnie z załączonymi zasadami (z wykorzystaniem
załączonego szablonu) do dnia 5.08.2016 roku.
Tekst streszczenia zapisany w formacie Microsoft Word (*.doc lub *.docx) w formie
załącznika należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
konferencja@iung.wroclaw.pl
Plik prosimy nazwać nazwiskiem pierwszego autora i skróconą wersją tematu pracy (np.
nowak_zbiorowiska segetalne pszenicy.doc).
Wymogi edytorskie streszczeń
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Format A4,
Marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 3,5 cm i prawy 2,5 cm,
Czcionka Times New Roman. Odstęp między wierszami pojedynczy,
Tytuł pracy w j. polskim – wielkość czcionki 12 pkt., wytłuszczony,
Pełne imię (imiona) i nazwisko(a) autora(ów) (italic)– czcionka 12 pkt.,
Nazwę(y) instytucji, w której autor(zy) jest(są) zatrudniony(nieni) - czcionka 11 pkt,
Tekst streszczenia w j. polskim – czcionka 12 pkt,
Objętość nie powinna przekraczań 1 strony,
Streszczenie nie może zawierać rysunków i tabel.

