KARTA ZGŁOSZENIA

TERMINARZ

STOWARZYSZENIE NAUKOWO - TECHNICZNE

…………………………………………………………

15 kwietnia 2017 – zgłoszenie uczestnictwa
oraz deklaracja referatu

„ENERGIA I ŚRODOWISKO W MLECZARSTWIE”

Imię i nazwisko

…………………………………………………………
Stanowisko/stopień naukowy

30 kwietnia 2017 – wniesienie opłaty
za uczestnictwo

…………………………………………………………
30 maja 2017

Nazwa firmy

– termin przesyłania referatów

…………………………………………………………
…………………………………………………………
Adres pocztowy

…………………
Telefon /fax

…………………..
e-mail

Zgłaszam swój udział w konferencji:


z referatem



bez referatu

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez
wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie:




skanu pocztą elektroniczną na adres
mailowy: konfenergia@gmail.com
faksem na numer: (89) 523-33-37
pocztą tradycyjną na niżej podany
adres Stowarzyszenia

ORAZ

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

Informacja telefoniczna:
(89) 523-36-30, (89) 523-47-11

..….………………………………..............………
.………………………………………………….....
.………………………………………………….....

ZAPRASZAJĄ NA

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI
WYNOSI

1 100ZŁ

XXXVI KONFERENCJĘ

Tytuł referatu

Referat zaprezentuję w formie:


ustnej



w materiałach konferencyjnych

Zgłaszam chęć zaprezentowania Firmy na stoisku
Zgodnie z art. 23 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
zawartych w niniejszym formularzu do celów organizacji konferencji naukowotechnicznej oraz na druk publikacji w materiałach konferencyjnych.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
„Energia i środowisko w mleczarstwie”

NT. PROBLEMY GOSPODARKI
ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM
W MLECZARSTWIE

Pl. Cieszyński 1
10-957 Olsztyn

4 – 6 WRZEŚNIA 2017

Bank PKO PB SA

JACHRANKA

12 1020 3541 0000 5102 0011 5055

Komunikat 1

GOSPODARZ REGIONALNY
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Łowiczu

 nadesłanie karty informacyjnej Firmy, która
po
opracowaniu
redakcyjnym
zostanie
umieszczona w materiałach Konferencji
w ramach opłaty za uczestnictwo, szczegóły po
zgłoszeniu uczestnictwa

Miejsce Konferencji

Jachranka 75
05-140 Serock

 zaprezentowanie Firmy na stoisku w trakcie
obrad Konferencji, szczegóły techniczne
i finansowe będą ustalane po zgłoszeniu
(szacowany koszt prezentacji na stoisku 800 zł
netto)
Jeżeli
jesteście
Państwo
zainteresowani
przedstawionymi formami udziału w Konferencji,
prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia
i przesłanie jej na wskazany adres w terminie
do 15 kwietnia 2017

W OLSZTYNIE

mgr inż. Iwona Zadroga

„ENERGIA I ŚRODOWISKO W MLECZARSTWIE”

mgr inż. Jan Dąbrowski

 opracowanie, nadesłanie i wygłoszenie
referatu
merytorycznego
dotyczącego
rozwiązania
określonego
zagadnienia
związanego z gospodarka energią i środowiskiem
w mleczarstwie; referat zostanie umieszczony
w materiałach Konferencji w ramach opłaty
za uczestnictwo, wystąpienie z nim pozwoli
Państwa Firmie zaistnieć w obradach
merytorycznych Konferencji, co jest szczególnie
cenione przez uczestników i pozostawia trwały
ślad w jej materiałach drukowanych

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

lek. wet. Karolina Strzelecka

STOWARZYSZENIE NAUKOWO - TECHNICZNE

prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica

 udział przedstawicieli Firmy w obradach
Konferencji (proszę o wypełnienie i przesłanie
karty zgłoszenia uczestnictwa)

WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

Członkowie:

Proponujemy:

JACHRANKA

– dr inż. Katarzyna Tkacz

Sekretarz

4 – 6 WRZEŚNIA 2017

V-ce przewodniczący – mgr inż. Cezary Sejdak

„ …łączyć tych, którzy potrafią,
z tymi, którzy potrzebują”

W MLECZARSTWIE

– dr inż. Andrzej Iwaniak

NT. PROBLEMY GOSPODARKI ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM

Przewodniczący

Zachęcamy Państwa Firmę do udziału w Konferencji,
której motto od początku istnienia brzmi:

XXXVI KONFERENCJA

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

