Zaproszenie na

KROKUSOWE
XII SYMPOZJUM NAUKOWE
„Probiotyki i prebiotyki w żywności“
Kiry pod Zakopanem, Ośrodek SGGW – Marymont
28 – 29 kwietnia 2022 r.
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do udziału w Sympozjum Naukowym nt. „Probiotyki i prebiotyki
w żywności”. Sympozjum to było realizowane przez 10 lat jako „Probiotyki w żywności”, potem
nastąpił rok przerwy pandemicznej, a w 2021 roku odbyło się zdalne sympozjum „Probiotyki
i prebiotyki w żywności”. Mam nadzieję, że w kwietniu 2022 roku uda nam się spotkać w Ośrodku
Marymont, w Kirach pod Zakopanem, na Sympozjum w nowej, rozszerzonej formule. Zaczynamy
od kolacji w dniu 27.04.22, a kończymy obiadem dnia 29.04.22. Zgodnie z tradycją poprzednich
spotkań, uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość przedstawienia około 15-minutowych
ustnych doniesień, dotyczących wszystkich aspektów zastosowania drobnoustrojów
o właściwościach probiotycznych i substancji prebiotycznych w różnych produktach
żywnościowych. Na zakończenie sympozjum przewidziana jest dyskusja okrągłego stołu,
poświęcona przyszłości rozwoju nauki w kierunku zastosowania probiotyków i prebiotyków
w żywności.
Wszystkie doniesienia mogą być opublikowane w roku 2022, w numerze czasopisma
naukowego PTTŻ „ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość.” Warunkiem publikacji jest
dostarczenie pełnych tekstów, zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi podanymi na stronie
www.pttz.org/pl/, do dnia 20.05.22, do Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego i uzyskanie
pozytywnej recenzji merytorycznej. Proces recenzowania i kontakt z autorami będzie
zrealizowany przez Komitet Naukowy i Organizacyjny Sympozjum, natomiast Autorzy sami
wnoszą opłatę za publikację, zgodnie z otrzymaną z Wydawnictwa fakturą.
Drugą możliwością jest opublikowanie swoich doniesień w Special Issue czasopisma
Applied
Science
MDPI
„Probiotic
in
Food
and
Health”:
https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Probiotics_Food_Health.
Warunkiem
publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji merytorycznych, a następnie wniesienie opłaty
publikacyjnej, pomniejszonej o indywidualnie przyznany voucher rabatowy dla Uczestników
Sympozjum.
Szczegółowy program Sympozjum zostanie przesłany w drugim Komunikacie
do zainteresowanych osób. Liczymy na Państwa obecność.
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

ORGANIZATOR

OPŁATY

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

Koszt uczestnictwa, obejmujący udział w sympozjum

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

naukowym oraz wyżywienie wynosi 500 PLN dla
Członków PTTŻ oraz 600 PLN dla pozostałych

WSPÓŁORGANIZATORZY

uczestników. Powyższe kwoty zostają dodatkowo

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Technologów

pomniejszone o 50 PLN dla osób uczestniczących także

Żywności

w Sympozjum z cyklu: Bezpieczeństwo żywnościowe

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii

i żywności. Wpłaty na konto bankowe:

Nauk
BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
KOMITET NAUKOWY

Nr konta: 28 1750 0012 0000 0000 3785 3558

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska – przewodnicząca
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski

z dopiskiem: opłata za udział w XII Sympozjum

prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik

naukowym „Probiotyki i prebiotyki w żywności”

prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka

z podaniem imienia i nazwiska osoby wpłacającej

dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. PŁ

prosimy wnosić do dnia:

dr hab. inż. Anna Zadernowska, prof. UWM
dr hab. inż. Dorota Zielińska, prof. SGGW

15 marca 2022 r.

dr hab. inż. Monika Trząskowska
ZAKWATEROWANIE
KOMTET ORGANIZACYJNY

Organizatorzy

zapewniają

Przewodnicząca:

noclegów

ośrodku

dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska

SGGW „Marymont” w Kirach pod Zakopanem.

w

możliwość

rezerwacji

dydaktyczno-szkoleniowym

Ośrodek jest położony przy głównej ulicy Kościeliska,
Sekretarze:

na trasie Zakopane (3 km) – Czarny Dunajec, w pobliżu

mgr Marcelina Karbowiak
mgr inż. Marcin Kruk

wejścia do Doliny Kościeliskiej i Tatrzańskiego Parku

Członkowie:

Koszt noclegu w cenie specjalnej dla uczestników

dr inż. Barbara Sionek

sympozjum (patrz karta zgłoszeniowa).

Narodowego oraz niedaleko Doliny Chochołowskiej.

dr inż. Katarzyna Kajak-Siemaszko
KONTAKT

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia uczestnictwa w sympozjum i streszczenia

dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska

doniesień (max 1 storna A4; zgodnie ze wzorem) prosimy

mgr Marcelina Karbowiak

przesyłać w wersji elektronicznej na adres Komitetu

mgr inż. Marcin Kruk

Organizacyjnego do dnia
Tel: (0 22) 593-70-67
31 MARCA 2022 r.
z podaniem tytułu doniesienia

e-mail: sympozjum_probiotyki@sggw.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KROKUSOWE
XII SYMPOZJUM NAUKOWE
„Probiotyki i prebiotyki w żywności”
Kiry pod Zakopanem, 28 – 29 kwietnia 2022 r.
Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres Komitetu Organizacyjnego:
e-mail: sympozjum_probiotyki@sggw.edu.pl wraz z podaniem następujących danych:
Imię i Nazwisko:
..........................................................................................................................................................................
Stopień/Tytuł naukowy:
..........................................................................................................................................................................
Instytucja:
..........................................................................................................................................................................
Adres pocztowy, telefon, e-mail:
.........................................................................................................................................................................
Dane do wystawienia faktury VAT (Instytucja, Adres pocztowy, NIP):
..........................................................................................................................................................................
Tytuł prezentacji
.........................................................................................................................................................................
Tytuł e-posteru
…………………………………………………………………………………………….............................
Rezerwacja noclegów w ośrodku dydaktyczno-szkoleniowym SGGW „Marymont”
(cena za noc to 120 zł/os; cena obejmuje nocleg + śniadanie w formie bufetu)
Proszę zaznaczyć właściwe opcje:
pokój 1 osobowy

pokój 2 osobowy

pokój 3 osobowy

27/28 kwietnia 2022 r.

28/29 kwietnia 2022 r.

przedłużenie pobytu do………….

Proszę o przygotowanie diety wegetariańskiej:
Proszę zakwaterować mnie z (imię i nazwisko):
.....................................................................................................................................................................................
O rezerwacji miejsc noclegowych decyduje kolejność zgłoszenia.
Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu do celów organizacji sympozjum naukowego oraz na druk publikacji
w monografii.

Podpis uczestnika

TYTUŁ ARTYKUŁU
Imię Nazwisko1, Imię Nazwisko2, Imię Nazwisko3,
1

Afiliacja
Afiliacja...
3
Afiliacja

2

[Czcionka 11, Times New Roman, interlinia 1,5, tekst wyjustowany napisany w języku polskim lub
angielskim. Marginesy: dolny i górny po 2,0 cm, lewy i prawy po 2,5 cm. W przypadku pracy przeglądowej
punkty materiały i metodyka oraz wnioski można zastąpić punktem „Tematyka pracy”. Długość jednego
abstraktu to maksymalnie 1 strona A4. Streszczenie powinno zostać napisane w formie bezosobowej
i aspekcie dokonanym. Tekst powinien zostać podzielony na podstawowe sekcje].
Cel badań

Zakres pracy
Materiały i metodyka
Wyniki badań

Wnioski i stwierdzenia

