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KOMUNIKAT 2 
 

Organizatorzy Konferencji uprzejmie informuje, że zgłoszone przez Autora(ów) opracowanie zostało 

przyjęte do programu VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Toksyczne substancje w 

środowisku”, organizowanej w dniach 25-26. czerwca 2013 r. Prace będą prezentowane jako komunikaty 

(15 min z dyskusją) i postery. Propozycje prezentacji zostaną rozesłane do 30 kwietnia 2013 r. 

 

Prace będą opublikowane w czasopismach Ecological Chemistry and Engineering A, Inżynieria 

Ekologiczna (Journal of Ecological Engineering) lub Acta Scientiarum Polonorum Formatio 

Circumiectus po zaprezentowaniu na Konferencji i po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Prosimy o 

przygotowanie prac do druku zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi tych czasopism (odsyłacze do stron 

wydawnictw podano poniżej) i przesłanie 1 egzemplarza wraz z nośnikiem elektronicznym (CD) do 31 

maja 2013 r. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres Przewodniczącej Komitetu Naukowego 

Konferencji (podano poniżej). 

Opłatę konferencyjną w wysokości 1100 zł należy wnieść do 30 kwietnia 2013 r. na konto: Polskie 

Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział Krakowski, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, NIP 

676-17-86-017, Bank Ochrony Środowiska o/Kraków 27 1540 1115 2001 6010 8083 0001 z dopiskiem: 

„Toksyczne substancje w środowisku” oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika, za którego wpłata 

jest dokonywana. 

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty organizacyjne, koszty wyżywienia, wydanie streszczeń oraz 

koszt wydania 1 pracy o objętości podanej w wymaganiach redakcyjnych. Druk pracy o większej 

objętości lub druk kolejnej pracy Autora(ów) wiąże się z dodatkową opłatą po 100 zł za każdą rozpoczętą 

stronę. Opłatę za dodatkową pracę lub dodatkowe strony należy wnieść wraz z wpłatą za uczestnictwo w 

Konferencji. Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres organizatorów wraz z pracą. Wniesienie 

opłaty konferencyjnej jest warunkiem druku pracy. 

Konferencja odbędzie się w Obiektach Dydaktycznych Uniwersytetu Rolniczego. Rozpoczęcie obrad 

nastąpi 25 czerwca o godz. 9:30, a zakończenie jest przewidziane 26 czerwca 2013 r. o godz. 15:00. 

Organizatorzy wstępnie zarezerwowali noclegi w Domu Studenckim „Krakowiak”. Uczestnicy, którzy 

chcą skorzystać z tego zakwaterowania są proszeni o dokonanie do 24 kwietnia 2013 r. rezerwacji 

poprzez stronę internetową – kontakt z DS „Krakowiak” podano poniżej. 

 

Informacje dotyczące Konferencji będą dostępne na stronie: http://wre.ur.krakow.pl/aktualne-

konferencje.html 
 

 
 Przewodnicząca Komitetu Naukowego 

 Prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian 
 Prezes Oddziału Krakowskiego PTIE 

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Uniwersytet Rolniczy 

Al. A. Mickiewicza 21 

31-120 Kraków 

email: rrkielia@cyf-kr.edu.pl 

tel. +48 12 662 4342; fax +48 12 662 4341 

tel. 668932060 

http://www.krakow.pl/biznes


 

 

WYMAGANIA REDAKCYJNE 

 

Ecological Chemistry and Engineering A: 

http://tchie.uni.opole.pl/SECE/index.php/ece-a/ece-a-authors-guide 

 

Inżynieria Ekologiczna (Journal of Ecological Engineering) 

http://www.jeeng.net/abstracted.php?level=4&id_issue=865687&dz=s6 

 

Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 

http://www.aqua.ar.wroc.pl/acta/pl/main.php?p=6&sub=0&act=5&lang=pl 

 

 

Rezerwacja noclegów podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Toksyczne substancje w środowisku”, Kraków, 25-26 czerwca 2013 r. 
 

Dom Studencki „Krakowiak” Uniwersytetu Pedagogicznego 

http://www.up.krakow.pl/ach/hotel/index2.php3?nag=opis&tresc=opis 

adres: 

30-150 Kraków 

ul. Armii Krajowej 9 

tel. +48 12 662 6455; +48 12 662 7000 

fax. +48 12 662 7005 

email: hotel@up.krakow.pl 

 

Uczestnicy, którzy chcą skorzystać z zakwaterowania, są proszeni o dokonanie do 24 kwietnia 2013 r. 

rezerwacji poprzez stronę internetową 

http://www.up.krakow.pl/ach/hotel/index2.php3?nag=rezerwacja&tresc=rezerwacja 

z informacją: Konferencja Naukowa „Toksyczne substancje w środowisku”, Kraków, 25-26 czerwca 

2013 r. 
 

Po tym terminie organizatorzy nie zapewniają rezerwacji. 
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