Karta zgłoszenia
Problematyka konferencji:
KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat nr 1

Koncepcja jednego zdrowia One Health, pasożyty i
choroby pasożytnicze ludzi i zwierząt, dobrostan ludzi,
dobrostan zwierząt, środowiskowe aspekty zdrowia i
dobrostanu, wykorzystanie najnowszych osiągnięć z
zakresu biologii molekularnej, genomiki, proteomiki,
innowacyjne rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i
leczeniu chorób pasożytniczych ludzi i zwierząt.

Zapraszamy do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Opłatę i zgłoszenia należy przesłać do 30 marca 2021 r.

Środowisko a zdrowie i dobrostan
ludzi i zwierząt

Organizatorzy

dedykowanej członkiniom szczecińskiego oddziału PTP
w związku z ich przejściem na emeryturę

Konferencja odbędzie się w Szczecinie
w dniu 11 czerwca 2021 r.
w godzinach 9:00 – 14:00

Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt
Szczecin, 11 czerwca 2021 r.
Nazwisko, imię, tytuł i stopień
………………………………….…………………….....…

Tytuł pracy……..………………………………………….
………………………………………….………………….

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne o/Szczecin,
Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN,
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w
Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w
Szczecinie, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku US w
Szczecinie, AWF w Poznaniu Filia w Gorzowie
Wielkopolskim, Wydział Nauk o Zwierzętach oraz Wydział
Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Wydział
Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
PUM w Szczecinie, Wydział Medycyny i Stomatologii PUM
w Szczecinie

……………………………………………………………..

Forma udziału
Proszę zaznaczyć poniższe opcje:

referat □

Opłata wpisowa wynosi 100 zł, a dla doktorantów i studentów
50 zł i obejmuje materiały konferencyjne.

Zgłoszenia proszę przesłać na adres:
angelika.linowska@zut.edu.pl
lub: Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii
Rozrodu, ZUT w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
tel. 91-449-6693

tylko streszczenie □

tylko udział □

Sesja Młodych Naukowców
poster □

tylko streszczenie □

tylko udział □

Sesja Studenckich Kół Naukowych
poster □

Konferencja odbędzie się w trybie on-line
przy wykorzystaniu MS Teams

poster □

(referat – do 20 minut)

tylko streszczenie □

tylko udział □

Adres: ……………………………………..………………
….…………………………………………………….……
Kod pocztowy: ……………………………………………
Telefon: ………………………………………..…….....…
E-mail:…………….……………………………………….
…………………………… .…….…...………………….
Miejscowość, data

Podpis

Środowisko a zdrowie i dobrostan
ludzi i zwierząt
Proszę zaznaczyć poniższe opcje:

Faktura:
TAK* □

NIE □

* Jeżeli tak proszę wypełnić poniższe dane
Dane do wystawienia faktury
Instytucja…………………….………………………………………..
…………………………………….…………………..………...........
Adres……………………………………..……………………...........

Komitet organizacyjny
dr hab. Izabella Rząd – przewodnicząca
dr hab. Agnieszka Tomza-Marciniak, prof. ZUT – wice
przewodnicząca
dr Angelika Linowska – sekretarz
dr Karolina Kot – skarbnik
prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk
prof. dr hab. Jan Udała
prof. dr hab. Irena Baranowska-Bosiacka
prof. dr hab. Izabela Gutowska
dr hab. Renata Pilarczyk, prof. ZUT
dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW
dr hab. Dariusz Gączarzewicz, prof. ZUT
dr hab. Michał Skibniewski
dr Małgorzata Bąkowska
dr Patrycja Kupnicka
dr Agata Stapf-Skiba
mgr Aleksandra Czułowska
mgr Anita Marcinkiewicz

…………………………………………………………………..........
NIP:……………………………………………………………...........
Telefon…………………………………………..………………........
e-mail………………….………………………………………….......
……………………………………..
Miejscowość, data

……………………………..
podpis

Wpłaty należy dokonać na konto:
PKO BP Oddział 6 w Warszawie
Nr rachunku banku: 94 1020 1068 0000 1902 0071 8650
z dopiskiem: Konferencja Szczecin 2021 + nazwisko i imię
uczestnika
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

Komitet naukowy
prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański
prof. dr hab. Józef Domagała
prof. dr hab. Ewa Dzika
prof. dr hab. Andrzej Gugołek
prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska
prof. dr hab. Katarzyna Kavetska
prof. dr hab. Danuta Kosik-Bogacka
prof. dr hab. Dorota Kowalska
prof. dr hab. Jan Niemiec
prof. dr hab. Wojciech Piasecki
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
prof. dr hab. Piotr Ślósarz
dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW
dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn, prof. AWF
dr hab. Ewa Sobecka, prof. ZUT
dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
dr hab. Joanna Hildebrand

Ogólne wymogi przygotowania streszczenia naukowego
Formatowanie tekstu:
▪ streszczenie nie może przekraczać 1 strony A4
▪ edytor tekstu – MS Word 2007
▪ układ marginesów standardowy (po 2,5 cm z każdej
strony)
▪ interlinia 1,5 wiersza, wyrównanie obustronne
▪ czcionka podstawowa – Times New Roman
o rozmiarze 12 pkt (bez pogrubień w tekście)
▪ tytuł streszczenia powinien być pogrubiony, napisany
czcionką 14 pkt
▪ imiona i nazwiska autorów – pogrubione, rozmiar
czcionki 12 pkt
▪ tytuły podrozdziałów – pogrubione, rozmiar czcionki 12
pkt
▪ tytuły i treść tabel oraz wykresów - rozmiar czcionki 11
pkt
▪ wykresy i rysunki czarno-białe edytowalne w
programie MS Excel 2007, w formacie umożliwiającym
edycję rozmiaru i czcionki
▪ piśmiennictwo – rozmiar czcionki do 10 pkt (ułożone
alfabetycznie)

Prosimy o odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz
streszczenia pocztą elektroniczną do 30 marca 2021 r.
na adres: angelika.linowska@zut.edu.pl
Dane kontaktowe:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
oddział szczeciński
dr hab. Izabella Rząd
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku
Uniwersytet Szczeciński
ul. Wąska 13
75-415 Szczecin
Tel. 533 484 584, (91) 444 1680
e-mail: izabella.rzad@usz.edu.pl

