
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Op³aty w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31.03.2011r. 

prosimy przekazywaæ na konto:

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
ul. Doœwiadczalna 4; 20-290 Lublin

PKO BP SA  II/O 
03 1020 3150 0000 3502 0003 5386 

Z dopiskiem PTA Olsztyn i nazwiskiem uczestnika

 

Zg³oszenia prosimy nadsy³aæ na adres:
Mgr Justyna Biedulska

Katedra In¿ynierii Rolniczej 
ul. M. Oczapowskiego 11; 10-719 Olsztyn

tel/fax (089) 5234534

 

 

 

e-mail: justyna.biedulska@uwm.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Op³ata konferencyjna wynosi:

- 700,- z³,

- 650,- z³ (dla cz³onków PTA).

Op³ata ta obejmuje koszty druku materia³ów konferencyjnych, 

koszty organizacyjne, wy¿ywienie oraz imprez towarzysz¹cych. 

Po konferencji przewidujemy publikacjê artyku³ów 

w Acta Agrophysica oraz Technical Sciences za dodatkow¹ 

op³at¹ zgodnie z cennikiem obowi¹zuj¹cym w wydawnictwach. 

Prace prezentowane na Konferencji mog¹ byæ wydane w 

formie monografii.  

Koszt uczestnictwa osoby towarzysz¹cej wynosi: 

400,- z³ i obejmuje koszty wy¿ywienia oraz wszystkich imprez 

towarzysz¹cych konferencji.

Koszty zakwaterowania w hotelu ponosz¹ uczestnicy i wynosz¹:

- zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym - 97,- z³/dzieñ,

- zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym - 75,- z³/dzieñ na osobê.

Zg³oszenia uczestnictwa na za³¹czonym formularzu, kopiê 

dowodu wp³aty oraz jednostronicowe streszczenia prac 

prosimy nadsy³aæ do 31.03.2011 r.

Organizatorzy konferencji prosz¹ przy przygotowaniu 

streszczeñ o dostosowanie siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:

- streszczenia powinny byæ przygotowane w formacie 

  MS Word 6.0 (lub nowszy) i przes³ane poczt¹ elektroniczn¹ 

  na adres e-mail organizatorów konferencji, 

- wydruk wraz z  p³yt¹ CD powinien byæ 

  przes³any z formularzem zg³oszenia, 

- streszczenie nie powinno przekraczaæ jednej strony 

  formatu A4,

- w tekœcie nie d³u¿szym ni¿ 300 s³ów powinna byæ 

  zastosowana pojedyncza interlinia (odstêp). 

Tekst powinien zawieraæ: tytu³, imiê i nazwisko autorów, 

nazwê instytucji. Poprzez podkreœlenie imienia i nazwiska

prosimy o wskazanie osoby prezentuj¹cej  doniesienie. 

Na prezentacjê doniesieñ przewiduje siê 10 min 

oraz 5 min na dyskusjê. Plansze posterowe maj¹ 

wymiary 70 x 110 cm. 

W trakcie sesji posterowej przewiduje siê 5 minutowe 

prezentacje g³ównych za³o¿eñ przygotowanych posterów. 
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Warmia i Mazury  24-27 maj 2011 r.

Aktualne  informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem 
internetowym: http://www.uwm.edu.pl/wnt/ptaolsztyn



 
 
 
 

 
 

 
KOMITET NAUKOWY 

 
Prof. dr hab. Ma³gorzata Bzowska-Bakalarz
Prof. dr hab. Bohdan Dobrzañski jr
Prof. dr hab. Jaros³aw Fr¹czek
Prof. dr hab. Ryszard Ho³ownicki
Prof. dr hab. Józef Kowalski
Prof. dr hab. Janusz Laskowski
Prof. dr hab. Andrzej Lenart
Prof. dr hab. Piotr P. Lewicki
Prof. dr hab. dr h.c. Rudolf Micha³ek - cz³. rzecz. PAN
Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski
Prof. dr hab. Janusz Piechocki
Prof. dr hab. Tadeusz Rawa
Prof. dr hab. Bogus³aw Szot
Prof. dr hab. Zbigniew Œlipek
Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski
Dr in¿. Olga Duber-Skwarska
Dr in¿. Stefan Mañkowski
Dr in¿. Andrzej Anders
Mgr Justyna Biedulska - sekretarz
Mgr in¿. Patrycjusz Reszczyñski

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

                     V  Konferencja Naukowa

         “W³aœciwoœci geometryczne, mechaniczne
 i strukturalne surowców i produktów spo¿ywczych”
                            Warmia i Mazury 2011

              ZG£OSZENIE UCZESTNICTWA

Imiê: .........................................................................
Nazwisko: ................................................................
Tytu³ lub stopieñ naukowy: .....................................
Instytucja (nazwa, adres) .........................................
..................................................................................
...................................................................................
Adres do korespondencji:
Ulica:.........................................................................
Kod, miejscowoœæ: ...................................................
Telefon, fax ..............................................................
e-mail: .....................................................................
NIP ..........................................................................
Zg³aszany tytu³ pracy: .............................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Proszê zakreœliæ przewidywan¹ formê prezentacji:
       - poster                                                - referat

Bêdê korzysta³ na w³asny koszt:

- z  noclegu w hotelu w dniach:
       - 24/25. V            - 25/26. V             - 26/27. V

Rezerwujê dodatkowe noclegi dla osoby towarzysz¹cej:

      -24/25.V              - 25/26.V               - 26/27.V

Uwaga: Za wszystkie noclegi nale¿y zap³aciæ osobiœcie
w recepcji Hotelu  w dniu przyjazdu.

..................,  data ...................... podpis .................

 

  

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddzia³ w Olsztynie, 
Katedra In¿ynierii Rolniczej WNT UWM w Olsztynie,  Oddzia³
 Nauki o ¯ywnoœci  RZB¯ PAN w Olsztynie, Katedra 
In¿ynierii Mechanicznej i Agrofizyki UR w Krakowie, 
Komitet Agrofizyki PAN oraz Komitet Techniki Rolniczej 
PAN zapraszaj¹ do wziêcia 
udzia³u w organizowanej V Konferencji Naukowej 
“W³aœciwoœci geometryczne, mechaniczne i strukturalne 
surowców i produktów spo¿ywczych”. 

Konferencja odbêdzie siê w dniach od 24 do 27 maja 2011r. 
na Warmii i Mazurach. 

Konferencja bêdzie obejmowa³a nastêpuj¹ce grupy 
tematyczne, przyjête jako istotne dla technologicznej 
przydatnoœci surowców, przebiegu procesów przetwórczych 
oraz jakoœci produktów spo¿ywczych:
- w³aœciwoœci geometryczne,
- w³aœciwoœci mechaniczne,
- struktura i w³aœciwoœci funkcjonalne,
- wp³yw operacji jednostkowych procesów technologicznych
  na zmiany cech geometrycznych, mechanicznych i strukturalnych, 
- techniki komputerowe w analizie i modelowaniu cech 
  geometrycznych oraz projektowaniu w³aœciwoœci funkcjonalnych 
  produktów spo¿ywczych i ich jakoœci.

W programie konferencji przewiduje siê: 
- wyk³ady plenarne,
- wyst¹pienia ustne,
- postery.
Dodatkowo w trakcie konferencji przewidziana jest dyskusja 
panelowa nawi¹zuj¹ca do g³ównych tematów konferencji.

 
KOMUNIKAT

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego 
Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski
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