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DOJAZD 

Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 31). Dojazd na Uniwersytet Przyrodniczy 

możliwy jest następującymi środkami lokomocji: 

 

- tramwaje:  9, 11 (przystanek Uniwersytet Przyrodniczy) 

- autobusy:  160, 164, 182 (przystanek Uniwersytet Przyrodniczy) 

  191, 193, 195 (przystanek Wojska Polskiego) 

 

Dojazd do hotelu IKAR z dworca autobusowego/kolejowego: linia 151 (przystanek 

początkowy „Poznań Główny” w kierunku „os. Sobieskiego”, przystanek końcowy „Solna”). 

 

Dojazd do miejsca obrad z hotelu IKAR możliwy jest autobusem linii 160 (przystanek 

początkowy „Solna” w kierunku „Instytut MR”). 

 

Aktualny rozkład jazdy MPK na: www.mpk.poznan.pl lub poznan.jakdojade.pl 

 

ZAKWATEROWANIE 

Organizatorzy przypominają, że opłata za zakwaterowanie nie jest wliczona w cenę opłaty 

za uczestnictwo. 

Sugerujemy rezerwację miejsc noclegowych w hotelu IKAR, gdzie odbędzie się wieczorny 

bankiet. Dla uczestników konferencji hotel przygotował specjalną ofertę cenową (na hasło 

“Konferencja”) 110 zł/noc wraz ze śniadaniem.  

 

Dane kontaktowe do hotelu IKAR: 

tel. 61 658 71 05 

mail: ikar@amwhotele.pl  

https://amwhotele.pl/hotele/poznan-hotel-ikar/ 

 

WYSTĄPIENIA USTNE I E-POSTERY 

Referat: do Państwa dyspozycji będzie 15 minut na wystąpienie ustne oraz na dyskusję. 

Prosimy o przygotowanie wystąpienia ustnego i dostarczenie, w postaci prezentacji 

multimedialnej, na nośniku lub poprzez e-mail nie później niż godzinę przed rozpoczęciem 

obrad. 

 

e-Poster: do Państwa dyspozycji będzie 5 minut na wystąpienie ustne. Prosimy o 

przygotowanie max 6 slajdów, w postaci prezentacji multimedialnej, i dostarczenie na 

nośniku lub poprzez e-mail nie później niż godzinę przed rozpoczęciem obrad. 

 

 

mailto:ikar@amwhotele.pl
https://amwhotele.pl/hotele/poznan-hotel-ikar/


RAMOWY PLAN KONFERENCJI 

 

Szczegółowy plan wystąpień zostanie udostępniony 16. września br. 

 

Dzień 1 

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników 

10:30 – 11:00 – przywitanie uczestników i otwarcie konferencji 

11:00 – 11:45 – inauguracyjny wykład plenarny 

11:45 – 13:45 – sesja referatowa I 

12:30 – 13:00 – przerwa kawowa 

13:00 – 14:00 – sesja referatowa II 

14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa 

15:00 – 16:00 – sesja e-posterowa 

16:00 – 16:30 – przerwa kawowa 

16:30 – 17:00 – podsumowanie 1 dnia Konferencji 

20:00 – 1:00 – bankiet (w restauracji hotelu Ikar) 

 

Dzień 2 

10:00 – spotkanie przy hotelu Ikar 

10:30 – 13:30 – wycieczka do Bramy Poznania ICHOT (http://bramapoznania.pl) oraz 

zwiedzanie Ostrowa Tumskiego 

 

Istnieje możliwość skorzystania z diety wegetariańskiej.  

Bardzo serdecznie prosimy osoby zainteresowane dietą bezmięsną  

o kontakt z biurem Konferencji. 

 

Kontakt z biurem Konferencji 

Tel.: +48 61 848 7270 

E-mail: noz@up.poznan.pl 

http://bramapoznania.pl/

