
 

 
 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach  

Oddział Warzywnictwa 

Pracownia Mikrobiologii 

 
zaprasza na 

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

 

 

MIKROORGANIZMY W OCHRONIE ROŚLIN  

I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 

ORGANICZNYCH 

 

 

 

która odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2014 roku 

w Centrum Konferencyjnym 

 „Zajazd Rozdroże” w Nieborowie k. Skierniewic 

 

      

 
 

 

 

 

 

 



 

Komunikat II 
 

ORGANIZATOR KONFERENCJI       

                 
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach                   

Oddział Warzywnictwa                                             

Pracownia Mikrobiologii                                           

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 

96-100 Skierniewice 

www.inhort.pl 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY     
 

Dr Magdalena Szczech  - Przewodnicząca      
Dr Beata Kowalska - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego       
Dr Maria Grzegorzewska       
                                                       

KOMITET NAUKOWY 

Dr Magdalena Szczech   

Dr hab. Urszula Smolińska, prof. IO 

Prof. dr hab. Małgorzata Korbin 

Prof. dr hab. Danuta Witkowska 

Prof. dr hab. Franciszek Adamicki 

Prof. dr hab. Ryszard Kosson 

Dr hab. Jacek Dach 

 

MIEJSCE KONFERENCJI   

ZAJAZD ROZDROŻE 

99-416 NIEBORÓW 

NIEBORÓW 163 C 

www.zajazd-nieborow.pl 

 

 Uczestnicy konferencji po wcześniejszym ustaleniu z organizatorami mogą zostać odebrani z dworca 

kolejowego w Skierniewicach lub w Łowiczu i dowiezieni na miejsce konferencji. 

                  

 

 

 

 

 

http://www.inhort.pl/
http://www.zajazd-nieborow.pl/


 

WSKAZÓWKI  DO  PRZYGOTOWANIA  REFERATÓW  I  POSTERÓW 

Prosimy o przygotowanie max. 20 – minutowych referatów w programie Power Point. Organizatorzy 

zapewniają obsługę audiowizualną (laptop, rzutnik, mikrofon, wskaźnik). Po każdym wystąpieniu 

przewidziana jest 5-minutowa dyskusja. 

Wymiary posterów max. 90 cm szerokość i 120 cm długość. 

Komitet Naukowy po zakończeniu sesji posterowej przeprowadzi konkurs z nagrodami na najlepszy poster.  

 

WSKAZÓWKI  DO  PRZYGOTOWANIA  PUBLIKACJI 

Wyniki badań prezentowane w formie referatów i posterów mogą być, po odpowiednim przygotowaniu, 

skierowane do publikacji w czasopismach naukowych „Journal of Horticultural Research” (9 punktów wg 

MNiSW)  lub „Zeszytach Naukowych Instytutu Ogrodnictwa” (1 punkty wg MNiSW), zgodnie z wymogami 

tych czasopism:  

www.inhort.pl/journal-of-horticultural-research 

www.inhort.pl/zeszyty-naukowe-instytutu-ogrodnictwa 

 

KOSZTY KONFERENCJI I TERMINY DOKONANIA OPŁAT 

Udział w obradach konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy konferencji ponoszą jedynie koszty noclegów i 

wyżywienia oraz dojazdu. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, środki audiowizualne, napoje i 

przekąski podczas przerw oraz kolację powitalną.  

Koszty, które ponoszą uczestnicy konferencji: 

Cena noclegu (brutto) ze śniadaniem za osobę w Hotelu w Centrum Konferencyjnym „Zajazd Rozdroże” 

wynosi: 

Doba hotelowa w pokoju 1-os. z łazienką plus śniadanie – 108,00 PLN 

Doba hotelowa w pok. 2-os. z łazienką plus śniadanie –  81,00 PLN 

Doba hotelowa w pok. 3-os. z łazienką plus śniadanie – 81,00 PLN 

Doba hotelowa w pok. 4-os. z łazienką plus śniadanie – 81,00 PLN 

Ceny posiłków (brutto):  

obiad  –  48,60 PLN;  

uroczysta kolacja – 148,05 PLN. 

Karty rezerwacji prosimy przesłać do dnia 15.10.2014 na adres: beata.kowalska@inhort.pl 

Opłaty za noclegi i posiłki zaplanowane w karcie rezerwacji należy uiścić do dnia 15.11.2014 r. na konto 

Zajazdu Rozdroże: 

Nr konta: 68 9297 0005 0763 4566 2070 0001, Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 

http://www.inhort.pl/journal-of-horticultural-research
http://www.inhort.pl/zeszyty-naukowe-instytutu-ogrodnictwa
mailto:beata.kowalska@inhort.pl


 

z podaniem nazwiska osoby /nazwisk osób, za które zostaje dokonana opłata oraz z dopiskiem „Konferencja 

naukowa - Trichoderma”. 

 

UROCZYSTA KOLACJA 
 

Uroczysta kolacja odbędzie się w stylu łowickim. Organizatorzy uprzejmie zachęcają Szanownych Gości o 

przybycie  na kolację w strojach ludowych. 

 

 

 
 

 

 

Komunikat jest także umieszczony na stronie internetowej: www.inhort.pl/trichoderma 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 
 

dr Beata Kowalska 

Pracownia Mikrobiologii 

Instytut Ogrodnictwa 

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 

96-100 Skierniewice 

tel. 46 833 29 71, kom. 723555021 

fax 46 833 31 86 

e mail: beata.kowalska@inhort.pl 

 

 
 

 

 

http://www.inhort.pl/trichoderma
mailto:beata.kowalska@inhort.pl


 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

 

26.11.2014 

-15.00-19.00 – rejestracja i zakwaterowanie uczestników oraz wydawanie materiałów 

konferencyjnych  

- 17.00-19.00 - zawieszanie posterów i rozpoczęcie sesji posterowej 

- 19.00- 22.00 – kolacja powitalna 

 

27.11.2014 

- 8.00 – 9.00 - rejestracja uczestników i wydawanie materiałów konferencyjnych 

- 9.00-18.30 – sesja posterowa 

- 9.00/9.30 – 11.30 – obrady 

- 11.30 – 12.00 - przerwa 

- 12.00 – 14.00 – obrady 

- 14.00 – 16.00 – przerwa obiadowa 

- 16.00 – 18.00 – obrady 

- 18.30 – 19.00 – podsumowanie sesji posterowej  

- 20.00 – 2.00 – uroczysta kolacja  

 

28.11.2014 

- 09.30 – 11.30 – obrady 

- 11.30 – 12.00 – przerwa 

- 12.00 – 13.30 – obrady 

-13.30 - 14.00 – podsumowanie konferencji 

- 14.00 –  obiad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


