Międzynarodowy Kongres Pszczelarski

Katowice, dn. 8 stycznia 2020 r.
Szanowni Państwo !
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w
Katowicach, Pszczelniczym Towarzystwem Naukowym
oraz Zakładem Pszczelnictwa IO w Puławach
Zapraszają do udziału w:

Międzynarodowym Kongresie Pszczelarskim w Cieszynie
W ramach Kongresu odbędzie się:
 57 Naukowa Konferencja Pszczelarska
 Wystawa innowacyjnego sprzętu pszczelarskiego
 Spotkania integracyjne pszczelarzy, naukowców i producentów.
Spotkanie odbędzie się w dniach 10-12 marca 2020 roku w Cieszynie na terenie kampusu Wydziału
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bielska 62.

Zamysłem organizatorów jest inicjowanie wzajemnej współpracy, wymiana wiedzy i
doświadczeń oraz integracja wszystkich środowisk pszczelarskich. Spotkanie ma wymiar
miedzynarodowy. Swój udział potwierdzili już wystawcy i goście z kilku krajów Europy.

Serdecznie zapraszamy do Cieszyna !
Szczegółowe informacje dla uczestników oraz ankietę zgłoszeniową przesyłamy kolejnych w załącznikach.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:
konferencja.pszczelarska@us.edu.pl lub wp.londzin@op.pl
Kierownik Zakładu Pszczelnictwa
w Puławach

Dr hab. inż. Zbigniew Kołtowski prof. IO

Kongres Pszczelarski, 57 Naukowa Konferencja Pszczelarska
10-12 marca 2020, Cieszyn
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Warunki uczestnictwa w Kongresie
1. Zgłoszenie udziału w Kongresie oraz dokonanie stosownej opłaty upoważnia do udziału we
wszystkich wydarzeniach Kongresu (wystawie pszczelarskiej, 57 Naukowej Konferencji
Pszczelarskiej, wydarzeniach towarzyszących)
2. Zgłaszanie i anulowanie zgłoszenia.
Zgłoszenie udziału następuje poprzez przesłanie stosownej ankiety (załącznik 1) oraz dokonanie
opłaty na niżej podane konto. Anulowanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej na co
najmniej 14 dni przed rozpoczęciem Kongresu. Zgłoszenie rezygnacji w podanym terminie
umożliwi zwrot poniesionej opłaty.
3. Opłaty i dokonywanie płatności
Opłata za udział w Kongresie wynosi 60 zł od osoby. Opłata obejmuje udział w wystawie
pszczelarskiej, konferencji naukowej, wydarzeniach towarzyszących w tym zwiedzanie miasta
Cieszyn z przewodnikiem oraz materiały konferencyjne.
Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto:
PKO BP S.A. Nr 89 1020 1390 0000 6302 0637 3254
z dopiskiem „Kongres – Konferencja Pszczelarska-Cieszyn 2020 – nazwa/nazwisko(a)
uczestników”
Faktury będą do odebrania w recepcji lub wysyłane pocztą.
4. Pozostałe informacje organizacyjne.
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej wycieczki do
Gospodarstwa Pasiecznego Państwa Buchalik w Kostkowicach koło Cieszyna.
Istnieje także możliwość dokonania rezerwacji noclegów oraz obiadów na czas trwania Kongresu.
Cena noclegu ze śniadaniem hotelu 3***: 100 zł/osobę w pokoju dwuosobowym
160 zł/osobę w pokoju jednoosobowym
Cena noclegu ze śniadaniem w hotelu 2**: 60 zł/osobę w pokoju dwuosobowym
Cena obiadu: 25 zł/osobę

Prosimy o dokonanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2020 roku
na adres: wp.londzin@op.pl . Szczegółowy program konferencji przedstawimy w kolejnym
komunikacie. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres:
wp.londzin@op.pl lub konferencja.pszczelarska@us.edu.pl
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ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZAŁU W KONGRESIE PSZCZELARSKIM
CIESZYN 2020
DANE ZGŁASZANEJ FIRMY/ORGANIZACJI
Nazwa Koła/Organizacji

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Tel.:
e-mail:
ZAKRES REZERWACJI

Liczba zgłaszanych uczestników
Konferencji (wykaz imienny w
załączniku)
Udział w dodatkowej wycieczce
do Kostkowic k/Cieszyna
Noclegi (100 zł/osobę )
lub (60 zł/osobę )
Obiady (25 zł/osobę)

Tak / Nie
09/10.03.2020 10/11.03.2020 11/12.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 -

Data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
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