KOMUNIKAT 2

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą: 600 zł, dla członków PTTŻ
zł na podstawie potwierdzenia wpłaty składki członkowskiej za rok 2014
(przesłać mailem) – 550 zł, dla nauczycieli szkolnictwa zawodowego –
200 zł i obejmują:
 udział w obradach,
 materiały konferencyjne + monografia,
 udział w spotkaniu towarzyskim,
 posiłki i przerwy kawowe.
Jednostronicowe streszczenia referatów plenarnych oraz komunikatów
naukowych będą publikowane w materiałach konferencyjnych.
Każdemu uczestnikowi w ramach 1 opłaty przysługuje także
opublikowanie jednego dłuższego artykułu, który zostanie opublikowany
jako rozdział w oddzielnej monografii pt. „Żywność a bezpieczeństwo
zdrowotne” (objętość do 22000 znaków ze spacjami, przy czym
uprzejmie przypominamy, że rozdział w monografii musi mieć co
najmniej 20000 znaków).
Terminy:
 Przesłanie streszczeń referatów plenarnych i komunikatów naukowych
do 15 czerwca 2014 r.
 Przesłanie tekstu referatów plenarnych i pełnych tekstów komunikatów
naukowych (drukowanych w monografii) do 15 czerwca 2014 r.
 Wpłaty prosimy uiścić do 31 lipca 2014 r. na konto:
Oddział Małopolski PTTŻ
PKO BP I Oddział Kraków
Nr : 06 1020 2892 0000 5402 0194 3158
tytułem: Imię Nazwisko, Żywność XXI
Uwaga! 1 opłata uczestnictwa = prezentacja maksymalnie 2 komunikatów
naukowych (w formie ustnej lub posterowej, jednostronicowe streszczenia będą
publikowane w materiałach konferencyjnych) + publikacja jednego pełnego tekstu w
monografii (każde ponad limit – dopłata po 100 PLN).
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Konferencja Naukowa

Zasady przygotowania tekstów prac

„ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE”

Komitet Honorowy

IMIĘ I NAZWISKO (Arial Narrow, 12 pkt, odstęp między wierszami pojedynczy)

Prof. dr hab. dr h.c. Nina Baryłko-Pikielna
Prof. dr inż. dr h.c. multi Antoni Rutkowski
Prof. dr hab. inż. dr h.c. multi Wacław Leszczyński
Prof. dr hab. dr h.c. Mieczysław Pałasiński
Prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska
Prof. dr hab. Edward Pospiech
Prof. dr inż. Jozef Golian

(Odstęp 1 wiersz)
Jednostka organizacyjna (Times New Roman 10 pkt, kursywa, odstęp między wierszami
pojedynczy)
(Odstęp 1 wiersz)

TYTUŁ (ARIAL NARROW, POGRUBIONY, 12 PKT., WERSALIKI,
ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI WIELOKROTNE 1,2 pkt)
(Odstęp 1 wiersz)

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Teresa Fortuna – przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik
Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
Prof. dr hab. inż. Halina Gambuś
Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
Prof. dr hab. Władysław Migdał
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
Dr hab. inż. Mariusz Witczak
Dr inż. Ladislav Staruch

Komitet Organizacyjny
Dr hab. inż. Lesław Juszczak - przewodniczący
Dr Aleksandra Duda-Chodak – sekretarz
Dr inż. Dorota Najgebauer-Lejko – z-ca sekretarza
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz – skarbnik
Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk
Dr inż. Tomasz Tarko
Dr inż. Teresa Witczak
Dr inż. Marek Sady

Adres Komitetu Organizacyjnego
Konferencja Naukowa „Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne”
Wydział Technologii Żywności UR
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, p. 1.5
Tel: (012) 662 47 92

Wszelkie pytania oraz prace (streszczenia, teksty do monografii) prosimy
kierować na adres:

zywnoscxxi@pttzm.org

Tekst pisany w formacie Word, ustawienie rozmiaru papieru: szerokość 17 cm,
wysokość 24 cm; marginesy lustrzane: górny i dolny – 1,5 cm, wewnętrzny 0,7,
zewnętrzny 1,3. Tekst pisany czcionką Times New Roman 11 pkt., odstępy
między wierszami wielokrotne 1,2 pkt., tekst wyjustowany. Nie dzielić
wyrazów. Powołania w tekście pracy na pozycje piśmiennictwa – należy
podawać w nawiasach kwadratowych [nazwisko autora, rok wydania publikacji].
Objętość całego artykułu (rozdziału w monografii) ze streszczeniami, rysunkami
i tabelami powinna mieścić się w przedziale 20000-22000 znaków (ze spacjami)
[rozdział w monografii – ½ arkusza wydawniczego].
Wg powyższych wymagań proszę przygotować także jednostronicowe
streszczenia wszystkich doniesień (do 1 strony, maksymalnie 30 wierszy teksu
głównego).

Artykuły napisane niezgodnie z wymogami edytorskimi będą odsyłane
autorom do korekty
Wymiary tablic do wieszania posterów 80 cm (szer.) × 100 cm (wys.).
Na stronie konferencji
http://www.pttzm.org/ZywXXIw.php
znajdziecie Państwo także wszelkie informacje na temat: sugerowanych hoteli, dojazdu
do siedziby Wydziału Technologii Żywności, gdzie odbędą się sesje plenarne i
posterowa, w późniejszym czasie harmonogram konferencji, a także wzór prawidłowo
przygotowanej pracy do druku. Zapraszamy do odwiedzania.

