Запрошення на ІV Міжнародну наукову конференцію
„Сільське господарство XXI століття – проблеми і виклики”
Кжижова, 26-27 березня 2019 р.

Сучасне сільське господарство є важливою галуззю промисловості, що розвивається,
тому тематика конференції охоплює також питання розвитку сучасних технологій, систем і
рішень, застосовуваних в с/г, а також виробництва продукції здорового харчування. Під час
конференції будуть порушуватися теми, пов’язані з продукцією тваринництва, розвитком
сільської місцевості та сучасною ситуацією у сільському господарстві в Європі. Важливими
напрямками є також агроенергетика, можливості використання біогазу, біопалив та сонячної
і вітрової енергії. Конференція дасть змогу обмінятись досвідом, налагодити та зміцнити
співпрацю, як наукову між вищими навчальними закладами і науково-дослідними
інститутами, так і з приватними підприємствами в сфері сучасних тенденцій в
агропродовольчому секторі. Кожна конференція є можливістю для представлення
результатів своєї науково-дослідної роботи, наукової дискусії, обміну ідеями, які можуть
вплинути на вибір напрямку подальших досліджень і встановлення контактів, які можуть
привести до міждисциплінарної роботи. Це також можливість налагодити нові ділові
контакти та дружбу.
У ІІI Міжнародній науковій конференції „Сільське господарство XXI століття –
проблеми і виклики” взяли участь понад 110 учасників з Польщі, Німеччини, України, Чехії,
Австрії, Туреччини та Словаччини.
Запрошуємо Вас взяти участь в одній із провідних наукових конференцій, яка
стосується широкого кола питань сільського господарства!
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охоплює наукові і практичні проблеми, пов’язані з наведеними
АГРОЕКОЛОГІЯ
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ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА
ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА
ІНЖЕНЕРІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ПРЕЦИЗІЙНІ (ТОЧНІ) ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
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ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Конференція відбудеться 26 – 27.03.2019 р. в Міжнародному конференційному центрі в
Кжижовій (50 км від Вроцлава).
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ВАЖЛИВІ ДАТИ
22.02.2019р. – подання заявки на участь в конференції та оплата організаційного внеску
22.02.2019р. – надсилання анотацій
16.04.2019р. – надсилання статей, заяв, рецензій
ОПЛАТА
26-27.03.2019 р.

25-27.03.2019 р.

-Проживання 26-27.03.2019 р.

-Проживання 25-27.03.2019 р.

-Участь в роботі конференції

-Участь в роботі конференції

-Презентація заявленої теми

-Презентація заявленої теми

-Сертифікат учасника

-Сертифікат учасника

-Повне харчування під час конференції

-Повне харчування під час конференції

-Перерви на каву

-Перерви на каву

-Пакет матеріалів (Start Pack)

-Пакет матеріалів (Start Pack)

-Участь в інтеграційному банкеті

-Участь в інтеграційному банкеті

-Монографія (збірник матеріалів) конференції
з наданим номером ISBN

-Монографія (збірник матеріалів) конференції з
наданим номером ISBN

Вартість участі 150 €
26 березня 2019 р.
» Приїзд учасників

27 березня 2019 р.

Вартість участі 200 €
25 березня
2019р.

» Сніданок

» Приїзд учасників
з 16.00 год.

» Привітання учасників

» Засідання тематичних
секцій

» Вітальна вечеря

» Пленарне засідання

» Реєстрація

26 березня
2019р.
» Сніданок
» Реєстрація

27 березня
2019р.
» Сніданок

» Привітання
учасників

» Засідання
тематичних секцій

» Завершення конференції

» Пленарне
засідання

» Завершення
конференції

» Обід

» Обід

» Обід

» Обід

» Засідання тематичних
секцій

» Від’їзд учасників

» Засідання
тематичних секцій

» Від’їзд учасників

» Урочиста вечеря

» Урочиста вечеря

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
Є можливість додатково виголосити доповідь/постер (стендову доповідь). Ціна додаткового
виступу складає 35 €.
Вартість видання однієї публікації в науковій монографії (збірнику статей конференції) без
участі в конференції складає 45 €.
У випадку бронювання одномісного номеру учасник оплачує додатково 30 €. (Кількість
номерів обмежена, просимо зголоситися електронною поштою)
Вся інформація щодо оплати буде надіслана Вам на електронну пошту з підтвердженням
прийняття заявки.
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ВИСТУП
Учасники конференції мають можливість представити свої наукові здобутки у вигляді
доповіді або постера (плаката).
ДОПОВІДЬ - не повинна перевищувати 10 хвилин. Презентація повинна бути підготовлена в
програмі Power Point.
ПОСТЕР - презентація у формі плаката в форматі A1 (висота 841 мм x ширина 594 мм.)
Мови конференції: польська та англійська. Рекомендуємо для презентації англійську мову.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Детальну інформацію щодо публікації, інструкції для авторів, анотації, місця проведення
конференції, тематичних напрямків тощо можна знайти на веб-сайті конференції:
www.konferencja-rolnictwo.pl

ЗАЯВКИ
Для реєстрації на участь в конференції, будь ласка, використовуйте реєстраційну форму,
яка знаходиться на веб-сайті конференції.
Детальну інформацію Ви можете отримати у відповідальної за міжнародні контакти:
dr inż. Katarzyna Pentoś (Катажина Пентось)
tel. +48 608 527 533
Для листування та запитань щодо конференції звертайтесь за адресою:
contact@konferencja-rolnictwo.pl

Будь ласка, поширте
зацікавленим особам.
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