KOMUNIKAT 2

W imieniu Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, jako organizatora
LXXXIII Zjazdu Naukowego PTZ, który odbędzie się w Lublinie w dniach 19-21-września 2018
r. pragnę przekazać Państwu następujące informacje:

1) Rejestracja Uczestników Zjazdu odbywa się na stronie www.zjazdptz-lublin.pl. Zachęcam
serdecznie do śledzenia umieszczonych na niej informacji.

2) Rejestracja uczestnictwa w Zjeździe kończy się w dniu 1 czerwca 2018 r.

3) Uprzejmie prosimy o przesyłanie komunikatów naukowych i referatów w terminie do dnia
30 czerwca 2018 r. na adres Przewodniczących Sekcji. Ze względów organizacyjnych
wskazany termin jest ostateczny.

4) WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- dla członków PTZ – 500 zł,
- dla osób nie będących członkami PTZ – 600 zł,
- dla emerytów i rencistów – 300 zł,
- dla doktorantów i uczestników Sesji Młodych Naukowców – 300 zł,
- dla absolwentów odbierających nagrody uczestnictwo w Zjeździe jest bezpłatne.
Koszty obejmują: materiały zjazdowe, wyżywienie, przerwy kawowe, uroczystą kolację w
pierwszym dniu Zjazdu, zwiedzanie Lublina połączone ze wspólnym grillowaniem przy
muzyce w drugim dniu Zjazdu.
Koszt wyjazdu specjalistycznego wynosi 100 zł. Wyjazd dojdzie do skutku, jeżeli opłatę
wniesie przynajmniej 40 osób. Dokładne trasy proponowanych wyjazdów będą podane w
późniejszym terminie.
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat za udział w Zjeździe i wyjazdach specjalistycznych
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. na rachunek: Lubelskie Koło
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego:
Nr konta 50 1020 3150 0000 3302 0029 5568
Bank PKO BP SA
z dopiskiem „Zjazd PTZ”, podaniem kodu rejestracyjnego oraz imienia i nazwiska uczestnika
Zjazdu. Po wyznaczonym terminie wszystkie osoby zarejestrowane, ale bez uregulowanych

opłat będą skreślone z listy uczestników. W sprawach dotyczących faktur prosimy o kontakt z
Panią dr inż. Wiolettą Sawicką-Zugaj: wioletta.sawicka@up.lublin.pl

5) ZAKWATEROWANIE
UWAGA! Uczestnicy Zjazdu samodzielnie rezerwują miejsca noclegowe. Opłata za noclegi
pozostaje również w gestii Uczestników.
Poniżej podany jest wykaz hoteli i domów studenckich znajdujących się najbliżej miejsca
obrad. W przypadku hoteli zaznaczony jest także końcowy termin rezerwacji (hasło
rezerwacji: Zjazd PTZ) poczynionej przez organizatorów. Po tym terminie gwarantowane
będą tylko miejsca w domach studenckich. Prosimy zatem o dostosowanie się do wszelkich
dat.
Dane adresowe Domów Studenckich:
DS Eskulap: ul. Langiewicza 12, tel. (81) 441 14 91; (81) 441 14 86:
•

60 miejsc w pokojach 2-osobowych o podwyższonym standardzie (łazienka i aneks
kuchenny w pokoju) w cenie 60 zł za dobę za osobę (przy wykorzystaniu przez jedną
osobę: 80 zł).
DS Cebion: ul. Langiewicza 6, tel. (81) 441 14 80; (81) 441 14 81,
DS Dodek: ul. Langiewicza 8, tel. (81) 441 14 18; (81) 441 14 19:

•

10 miejsc w pokojach 1-osobowych w standardzie studenckim (łazienki i kuchnie na
korytarzu) w cenie 50 zł za dobę za osobę;

•

40 miejsc w pokojach 2-osobowych w standardzie studenckim (łazienki i kuchnie na
korytarzu) w cenie 35 zł za dobę za osobę (przy wykorzystaniu przez jedną osobę: 50
zł);

•

100 miejsc w pokojach 3- osobowych w standardzie studenckim (łazienki i kuchnie na
korytarzu) w cenie 25 zł za dobę za osobę. Istnieje możliwość zmiany pokoi na 1- lub
2-osobowe w zależności od zapotrzebowania.

•

Jest również możliwość zarezerwowania miejsc w Domach Studenckich przy ul.
Dobrzańskiego 33 i 35, tel. (81) 461 07 33, (81) 461 07 36 (Dzielnica Felin – odległość
około 10 km od miejsca obrad) w segmentach 2 lub 4 pokojowych z węzłem
sanitarnym.

Dane adresowe hoteli
Hotel Mercure: Aleje Racławickie 12, tel. (81) 533 20 67 (rezerwacja do 2 czerwca
2018 r.)
•

20 miejsc w pokojach 2-osobowych z łazienkami w cenie 246 zł za dobę;
Hotel Logos: ul. Akademicka 4, tel. (81) 533 82 85 (rezerwacja do 15 lipca 2018 r.)

•

38 miejsc w pokojach 2-osobowych z łazienkami w cenie 172 zł za dobę;
Hotel Młyn Lublin: Aleje Racławickie 23A; tel. (81) 536 70 20; 669 806 802
(rezerwacja do 15 lipca 2018 r.);

•

26 miejsc w pokojach 2-osobowych z łazienkami w cenie 150 zł za dobę; pokój
dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania 130 zł

UWAGA
Informacje dotyczące Zjazdu będą również zamieszczane na stronie Lubelskiego Koła PTZ:
http://www.up.lublin.pl/ptz

oraz

na

stronie

POLSKIEGO

TOWARZYSTWA

ZOOTECHNICZNEGO: http://ptz.icm.edu.pl/

Wszystkie czynności proszę wykonywać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej
LXXXIII Zjazdu PTZ. W celu rozwiązania szczególnych (nietypowych) sytuacji proszę o
bezpośredni kontakt z Panią dr inż. Wiolettą Sawicką-Zugaj, Instytut Hodowli Zwierząt i
Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli Bydła i Ochrony Zasobów Genetycznych,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-950 Lublin, Akademicka 13, tel. 81 4456092,
e-mail: wioletta.sawicka@up.lublin.pl (temat: Zjazd PTZ).

Z serdecznymi pozdrowieniami

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. prof. nadzw. UP Iwona Janczarek

