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Szanowni Państwo
Przystąpiliśmy do organizacji XXXVIII-mej Konferencji, która obradować będzie w dniach
2 – 5 września 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim.
Hotel Borowianka*** w Ostrowie Wielkopolskim (http://www.borowianka.pl/), w którym
będą odbywać się obrady, zlokalizowany jest w odległości 110 km od Wrocławia, 125 km od
Poznania oraz 140 km od Łodzi. Jest to znany kompleks hotelowo-restauracyjny w Wielkopolsce,
a na jego terenie można spotkać kicające zające i podziwiać w zagrodzie małe daniele. Atutem
hotelu jest również jego położenie w malowniczym parku, w pobliżu lasu i zalewu „PiaskiSzczygliczka”. Przy hotelu znajduje się także stajnia koni rekreacyjnych i dwie kryte ujeżdżalnie,
więc podczas pobytu planowane są przejażdżki po okolicy zaprzęgami konnymi. Dodatkową
atrakcją podczas konferencji będzie zwiedzanie unikatowego w Polsce zabytku architektury
XVI-wiecznego zamku w Gołuchowie, który z inicjatywy Hrabiny Izabeli z Czartoryskich
Działyńskiej został przekształcony w 2 poł. XIX w. w rezydencję wzorowaną na renesansowych
zamkach francuskich. Zamek otoczony jest pięknym parkiem o powierzchni ok. 160 ha,
zawierającym wiele okazów rzadkich i egzotycznych drzew oraz krzewów. Na obszarze Parku
w Gołuchowie funkcjonuje pokazowa zagroda zwierząt, zajmująca 22 ha i prezentująca kilka
gatunków dzikich zwierząt, m.in. żubry, koniki polskie czy daniele.
Gospodarzem Regionalnym Konferencji jest Firma Lazur – Spółdzielczy Związek Grup
Producentów Rolnych w Nowych Skalmierzycach, która jest nowoczesną firma posiadająca:
90-letnią tradycję, 100-procentowy kapitał polski oraz markę w kraju i za granicą. Oryginalna,
wypracowana przez lata receptura oraz doświadczenie sprawiają, że firma dostarcza na rynek
szlachetne sery pleśniowe o najwyższej jakości. Lazur wykazuje się również szybką reakcją na
potrzeby rynku, czego dowodem jest innowacyjne podejście do: produktów, opakowań i sposobu
konfekcjonowania serów, a także umaszynowienia zakładu.
Do udziału w Konferencji zapraszamy: szefów przedsiębiorstw mleczarskich i ich zastępców,
głównych mechaników i energetyków, pracowników firm i instytucji technicznych, właścicieli firm
specjalistycznych, pracowników firm projektowych oraz pracowników naukowych.
Obrady będą koncentrować się wokół hasła „łączyć tych, którzy potrzebują z tymi, którzy
potrafią”, wprowadzonego przed laty przez Pana Profesora Janusza Budnego.
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Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska
naukowego i praktyków zainteresowanych problematyką gospodarki energią i środowiskiem
w sektorze przemysłu spożywczego.
W ramach uczestnictwa w konferencji proponujemy:
 udział przedstawicieli nauki i firm w obradach Konferencji,
 prezentacja referatów merytorycznych dotyczących rozwiązania określonego zagadnienia
związanego z problemami gospodarki energią i środowiskiem. Nadesłane referaty zostaną
umieszczone w materiałach Konferencyjnych w ramach opłaty za uczestnictwo. Wystąpienie
z referatem pozwoli Państwa Firmie zaistnieć w obradach merytorycznych Konferencji, co jest
szczególnie cenione przez uczestników i pozostawia trwały ślad w jej materiałach,
 zaprezentowanie Firmy na stoisku w trakcie obrad Konferencji – szczegóły techniczne
i finansowe będą ustalane z hotelem po deklaracji firm.

Terminy i opłaty
Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w tegorocznej
konferencji, dostępnego pod linkiem https://forms.gle/UCFEChH4cuPX5xJD8.
W formularzu należy zgłosić sposób uczestnictwa w konferencji: z referatem merytorycznym
- w formie ustnej lub pisemnej (materiały konferencyjne), czy też z krótkim referatem (5 min.)
i stoiskiem prezentującym firmę. Proszę o zaznaczenie również terminu rezerwacji pokoju i jego
rodzaju, ze wskazaniem preferowanych współlokatorów w pokoju. O rodzaju przydzielonego
pokoju będzie decydować kolejność wysyłanych zgłoszeń.

Teksty referatów należy przygotować zgodnie z załączonym wzorem edytorskim.

WAŻNE TERMINY
Nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną

15 czerwca 2019

https://forms.gle/UCFEChH4cuPX5xJD8
Wniesienie opłaty konferencyjnej

15 czerwca 2019

Nadsyłanie referatów do materiałów konferencyjnych

28 czerwca 2019

e-mail: konfenergia@gmail.com

Opłata konferencyjna - 1 100 zł
obejmuje koszty: udziału w obradach, zakwaterowanie z wyżywieniem, uroczystą kolację
i materiały konferencyjne.

Wpłaty należy dokonać do 15 czerwca 2019 r.
na konto: Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie”
10-957 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1
Bank PKO PB SA12 1020 3541 0000 5102 0011 5055

z dopiskiem: „Konferencja 2019, imię i nazwisko uczestnika/ów”.

Dodatkowymi kosztami są objęte:
 zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym,
 prezentacja Firmy przy stoisku w trakcie obrad konferencji,
 kolacja w dniu przyjazdu (2 września 2019 r.),
które będą uiszczane w recepcji hotelu.

Warunki Rezygnacji:
1. Organizatorzy nie zwracają wpłaty w przypadku rezygnacji po 31 lipca 2019 r.
2. Zwrot kosztów uczestnictwa możliwy będzie po przedłożeniu Organizatorowi informacji
o rezygnacji z udziału w konferencji, drogą mailową (konfenergia@gmail.com).

Dokładny program Konferencji zostanie przedstawiony w II komunikacie

