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Komunikat nr 1
O XIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Polskiego Towarzystwa
Fitopatologicznego i towarzyszącym mu Sympozjum Naukowym pod hasłem

„Choroby roślin na tle zmian klimatycznych”

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Termin: 17-19 IX 2008 (środa-piątek)
Planowany ramowy program:

17 września przed południem – Walne Zgromadzenie Członków PTFit.,
17 września po południu – Sympozjum, sesja plenarna,
18 września – obrady w sekcjach, sesja posterowa, uroczysta kolacja,
19 września- sesja terenowa: do wyboru Góry Stołowe lub wycieczka po Wrocławiu
z przewodnikiem.

Poza sesją terenową, wszystkie spotkania odbędą się na terenie Centrum Naukowo -
Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego (UP) we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24 A.

Wpisowe: w wysokości 440 zł(dla studentów studiów doktoranckich - 340 zł) obejmuje koszty
organizacyjne, spotkania towarzyszące i sesjęterenową.
Osoby zainteresowane będą mogły opublikować prezentowane na sympozjum prace w
Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych (3pkt.) - koszt druku 360 złza 6 stron.
Wpisowe oraz opłatęza ewentualnąpublikacjęnależy wpłacićnie później niżdo końca marca
2008 roku na konto:
Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne

ul. Wojska Polskiego 71c

60-625 Poznań

Bank Zachodni WBK S.A.
67 1090 1359 0000 0000 3501 8490
Prosimy dodanie w tytule przelewu dopisku WROCŁAW

Uwaga: wpisowe nie obejmuje kosztów noclegów ani wyżywienia.

Materiały konferencyjne będązawierać:



a) szczegółowy program konferencji,
b) streszczenia w języku polskim i angielskim przyjętych do programu referatów i

posterów,
c) po konferencji, osoby które wyraziły chęćopublikowania prezentowanych na

Sympozjum prac, otrzymajązbiór publikacji w „Zeszytach Problemowych Postępów
Nauk Rolniczych”. Tom ukaże siędo grudnia 2008 r.

Noclegi oferujemy w:
I. Domu Studenckim „Labirynt” ul. Sopocka (10 minut pieszo do Centrum Naukowo-

Dydaktycznego), w dwupokojowych segmentach z kuchnią, ubikacjąi łazienkąw cenie 30-
35 złod osoby.
11 miejsc o podwyższonym standardzie w pokojach gościnnych:

- 10 miejsc w pokojach 2 osobowych, cena 54 złod osoby,
- 1 miejsce w pokoju 1 osobowym, cena 97 zł.

II. Hotelu Asystenta UP ul. Pautscha na Biskupinie (dojazd tramwajem do Centrum Naukowo-
Dydaktycznego około 10 min)
- 5 pokoi 1-osobowych cena za miejsce 96 zł
- 9 pokoi 2-osobowych cena za pokój 107 zł
- 2 pokoje 3-osobowe cena za pokój 122 zł
Pokoje o wyższym standardzie (m.in. TV kablowa).

Posiłki w Klubie Nauczycielskim na terenie Centrum Naukowo Dydaktycznego:
śniadania i kolacje w cenie 15 zł,
obiady w cenie 25 zł.

Uwaga ceny noclegów i posiłków mogąulec zmianie.
Załączonąkartęzgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Sympozjum należy
starannie wypełnići wraz z kserokopiądowodu wpłaty odesłaćna adres sekretarza zjazdu nie
później niżdo końca marca 2008 r.
Do tego terminu (31 marca 2008 r.) należy równieżnadesłaćstreszczenia referatów i posterów.
Streszczenia w językach polskim i angielskim, powinny byćnapisane wg załączonej instrukcji,
w łącznej objętości nieprzekraczającej 1 strony.
Do końca marca 2008 r. należy równieżnadesłaćteksty artykułów naukowych obejmujących
tematy, które uczestnicy obrad zamierzająwygłosićlub zaprezentować. Czas prezentacji jednego
wystąpienia przewidujemy na około 15 minut (nie dotyczy referatów wygłaszanych na sesji
plenarnej). Prace te, zostanąpo recenzji, za zgodąRady Redakcyjnej opublikowane w Zeszytach
Problemowych Postępów Nauk Rolniczych.
Teksty publikacji należy przygotowaćw języku polskim zgodnie z załączonąinstrukcjąi
wzorem. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy zajrzećdo dowolnego wydania „Zeszytu
Problemowego Postępów Nauk Rolniczych” z ostatniego roku.



Organizatorzy dołożąwszelkich starań, by zaprezentowane prace zostały opublikowane do
grudnia 2008 roku.
Uwaga: Poster lub referat może byćprzyjęty do prezentacji pod warunkiem, że jego autor lub
jeden z autorów (w przypadku tekstu współautorskiego) będzie uczestnikiem Sympozjum,
nadeśle kartęuczestnictwa i opłaci wpisowe. W ramach opłaty za publikacjęmoże być
opublikowana tylko jedna praca.
Wszystkim, którzy zadeklarująuczestnictwo w Walnym, Zgromadzeniu i/lub Sympozjum i
opłacąwpisowe, roześlemy w maju 2008 roku drugi komunikat zawierający szczegółowe dane o
programie Zjazdu i Sympozjum.

Wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, niezrzeszonych
fitopatologów oraz sympatyków fitopatologii serdecznie zapraszamy na Sympozjum. Prosimy o
dotrzymanie podanych wyżej terminów zgłoszeń.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Elżbieta Pląskowska

Sekretarz Zjazdu:
dr inż. Krzysztof Matkowski
OddziałWrocławski PTFit.
Zakład Fitopatologii
Pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław
tel. (071) 320-17-46 lub 320-17-11
e-mail: kmatkowski@gmail.com


