
Komunikat nr 1

o XIV Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa
Fitopatologicznego i towarzyszącym mu Sympozjum Naukowym pod hasłem

„Zdrowe rośliny – zdrowi ludzie”

Miejsce: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Termin: 20-22 IX 2011 (wtorek-czwartek)

Planowany ramowy program:

20 września przed południem – Walne Zgromadzenie Członków PTFit.
20 września po południu – Sympozjum, sesja plenarna
21 września – obrady w sekcjach, sesja posterowa, uroczysta kolacja
22 września- sesja terenowa: w planie Biskupin (Muzeum Archeologiczne) -

Kruszwica (Mysia Wieża) - Inowrocław (Tężnia solankowa)

Wszystkie spotkania (poza sesjąterenową), odbędąsięw Auditorium Novum Uniwersytetu
Technologiczno - Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy, przy ul. Prof. S. Kaliskiego 7
(Bydgoszcz - Fordon)

Główne zagadnienia Sympozjum:

● choroby roślin rolniczych, ogrodniczych, sadowniczych, leśnych, zielarskich, chwastów,

●ograniczanie występowania sprawców chorób roślin, środki chemiczne, biopreparaty,
mikroorganizmy, wirusy,

zabiegi agrotechniczne,

● zdrowotnośćroślin w rolnictwie konwencjonalnym, ekologicznym, integrowanym i
monokulturze,

● mikroorganizmy a jakośćżywności, mikotoksyny,

● diagnostyka patogenów i organizmów saprotroficznych. 

http://www.biskupin.pl/asp/intro.asp
http://www.kruszwica.um.gov.pl/?site=zabytki
http://www.inowroclaw.info.pl/teznie/index.php
http://www.kruszwica.um.gov.pl/?site=zabytki


Wpisowe: w wysokości 600złobejmuje: uczestnictwo w sympozjum, materiały
konferencyjne, pełne wyżywienie, sesjęterenowąoraz koszty druku zgłoszonych prac w
Phytopathologia.

Wpisowe należy wpłacaćnajpóźniej do końca lutego 2011 roku na konto:

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne
ul. Wojska Polskiego 71c
60-625 Poznań

Bank Zachodni WBK S.A.

Nr konta: 67 1090 1359 0000 0000 3501 8490

Prosimy o dodanie w tytule przelewu dopisku PTFit 2011 + nazwisko(a) osoby(ób)
uczestniczących

Uwaga: wpisowe nie obejmuje kosztów noclegów.

Zakwaterowanie:

Dom Studencki 2F przy ul. Prof. S. Kaliskiego (osiedle Fordon, 5 minut pieszo do miejsca
obrad) oferuje pokoje w:

I - dwupokojowych segmentach ze wspólnąłazienkąo podwyższonym standardzie (m.in. TV,
internet Wi-Fi, w cenie:

- 85 złod osoby w pokoju 1 osobowym,

- 75 złod osoby w pokojach 2 osobowych.

II - dwupokojowych segmentach ze wspólnąłazienkąw standardzie studenckim w cenie:

- 40 złod osoby w pokojach 1 osobowych,

- 40 złod osoby w pokoju 2 osobowym.

Uwaga: ceny noclegów mogąulec niewielkiej zmianie.

Posiłki na terenie UTP w ramach wpisowego obok miejsca zakwaterowania w Restauracji
Studenckiej.



Materiały sympozjum

Treśćprezentowanych referatów i posterów będzie wydana w formie materiałów
konferencyjnych. Prosimy o ich nadsyłanie w nieprzekraczalnym terminie do końca
kwietnia 2011 r. włącznej objętości do 3 stron (w miaręmożliwości pełnych) w języku
polskim i streszczeniem w j. angielskim wg załączonej instrukcji.

Istnieje możliwośćbezpłatnego opublikowania prezentowanych prac w Phytopathologia,
przygotowanych według wymogów redakcji (szczegóły w dowolnym numerze
„Phytopathologia” z ostatnich 12 miesięcy).

Czas prezentacji jednego wystąpienia nie powienien przekraczać15 minut (nie dotyczy
referatów wygłaszanych na sesji plenarnej).

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 kartę
uczestnictwa i opłaci wpisowe. W ramach wpisowego w Phytopathologia bezpłatnie może
byćopublikowana tylko jedna praca.

Wskazówki dotyczące przygotowania streszczeńdo materiałów konferencyjnych

Streszczenia wystąpieńi posterów (przygotowane wg zamieszczonego poniżej wzoru) mogą
zawieraćdo 3 stron tekstu w formacie B5 (18.2 x 25.7 cm).

 Czcionka całego tekstu - Times New Roman 10 pkt,
 1.5 linii odstępu między wierszami tekstu streszczenia,
 Tekst wyjustowany,
 Marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) - 2.0 cm,
 Tytuł: czcionka 10 pkt, pogrubiona, KAPITALIKI, wyrównany do lewej bez kropki

na końcu. Pozostawićjeden wiersz odstępu między tytułem a nazwiskiem(kami)
autora(ów).

 Autorzy: podkreślićnazwisko osoby prezentującej pracę. W przypadku
współautorstwa dwóch lub więcej osób dodać“i” przed nazwiskiem ostatniego autora.
W przypadku różnych adresów poszczególnych autorów należy użyćindeksu górnego
(1, 2 itd.) bezpośrednio za nazwiskiem. Pozostawićjeden wiersz odstępu między
nazwiskiem(kami) i adresami.

 W ostatnim wierszu poprzedzającym tekst streszczenia podaćadres e-mail do
korespondencji. Pozostawićdwa wiersze odstępu między adresem e-mail i tekstem
streszczenia.

 Wszystkie nazwy rodzajowe i gatunkowe powinny byćzaznaczone kursywą.

Streszczenia prosimy przesyłaćpocztąelektronicznąw formacie MS Word (.doc) lub Rich
Text Format (.rtf) do końca kwietnia 2011r. na adres: ptfit2011@utp.edu.pl

mailto:ptfit2011@utp.edu.pl


WZÓR STRESZCZENIA

TYTUŁSTRESZCZENIA [czcionka: 10 pkt, pogrubiona, wyrównanie do lewej,

KAPITALIKI]

[1 wiersz odstępu]

Jan Nowak1, John Wood2 i Mark Spencer2 [czcionka: 10 pkt, podkreślone nazwisko osoby

prezentującej]

[1 wiersz odstępu]

1University of Technology and Life Sciences, Department of Phytopathology, Bydgoszcz,

Poland [10 pkt]

2BBA, Institute for Biological Control, Darmstadt, Germany [czcionka: 10 pkt]

someone@server.com [adres e-mail do korespondencji, czcionka: 10 pkt]

2 wiersze odstępu

Tekst streszczenia [czcionka: 10 pkt, tekst wyjustowany

Wszyscy, którzy zadeklarująuczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu i/lub Sympozjum
i opłacąwpisowe, otrzymająKomunikat nr 2 zawierający szczegółowe dane o programie
Zjazdu i Sympozjum.

Wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, niezrzeszonych
fitopatologów oraz sympatyków fitopatologii, mikologii, serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa w Sympozjum.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. inż. Czesław Sadowski


