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Konferencja naukowa 
„Nowe osiągnięcia polskich zespołów badawczych w dziedzinie 

genetyki, hodowli i biotechnologii roślin” 
Międzyzdroje 8-10 czerwiec  2016  

Komunikat 1 

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza na kolejny, cykliczny Zjazd Katedr 
Jednoimiennych, spotkanie genetyków, hodowców i biotechnologów roślin, które odbędzie się w 
dniach 8-10 czerwca 2016 roku w Międzyzdrojach w ośrodku Golden Tulip przy ul. Gryfa 
Pomorskiego 79. 

Nasze środowisko naukowe będzie miało niepowtarzalną okazję do przedstawienia swoich 
aktualnych osiągnięć, wymiany myśli i nawiązania współpracy. W trakcie 2 dni obrad 
zaprezentowany będzie dorobek ośrodków krajowych w formie 20-minutowych wykładów oraz 
10-minutowych komunikatów. Przewidziany będzie również czas na twórczą dyskusję. 
Usłyszymy także kilka słów o historii Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin ZUT w 
Szczecinie, która  w roku 2016 obchodzić będzie jubileusz 60-lecia. 

Prosimy o nadsyłanie na adres genetyka2016@zut.edu.pl do dnia 15.10.2015 
wypełnionych zgłoszeń (formularze zgłoszeniowe w załączniku), które równocześnie będą 
deklaracją uczestnictwa w konferencji. 

 
Opłaty konferencyjne prosimy wpłacać przelewem  do dnia  30.01.2016 na konto: 

Bank Zachodni WBK: 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin 
z dopiskiem: genetyka2016 + imię nazwisko osoby 

 
Opłata konferencyjna pokrywa koszty zakwaterowania i noclegów (8/9 i 9/10 czerwca) oraz 

posiłków i kosztów organizacyjnych. Jest ona zróżnicowana w zależności od zamówionego 
pokoju.  
Opłata konferencyjna dla osób zamawiających pokój jednoosobowy wynosi 700,-zł                          
Opłata konferencyjna dla osób zamawiających miejsce w pokoju dwuosobowym wynosi 560,-zł 
Możliwe jest zgłoszenie przyjazdu z osobą towarzyszącą dla której koszt pobytu odpowiada 
stawce za miejsce w pokoju dwuosobowym (500 zł). Dla uczestników konferencji dostępne będą 
nieodpłatnie miejsca parkingowe ( po jednym dla pokoju). 

 
Przyjazd uczestników jest przewidziany w dniu 8.06. (środa) a zakończenie konferencji w 

piątek 10.06. o godz. 15.00. Ewentualnej rezerwacji noclegów po konferencji tj. na sobotę, 
niedzielę można dokonać indywidualnie, w recepcji hotelu drogą mailową 
(reception@goldentulipmiedzyzdroje.com).  Ze względu na sezon należy uczynić to w miarę 
szybko. 

Na jednostronicowe streszczenia doniesień konferencyjnych opracowane według 
załączonego wzoru oczekujemy do dnia 20 lutego 2016 pod adresem mailowym:  
genetyka2016@zut.edu.pl 

Za Komitet Organizacyjny 
          

prof. dr hab. Piotr Masojć 
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