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Sz. Państwo - Uczestnicy VI Konferencji Naukowej PTA w Krakowie (2015)
W imieniu Komitetu Organizacyjnego VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Agronomicznego
organizowanej w Krakowie w dniach 17 – 19 września 2015 r. pt.: „Badania i innowacje w produkcji
roślinnej” serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji. Było nam niezmiernie
miło gościć Państwa w Krakowie. Jeszce dwa tygodnie czekamy na postulaty, aby je zawrzeć w
podsumowaniu – gdyż z powodu ograniczonego czasu nie przedyskutowaliśmy wszystkich nurtujących nas
problemów.
Na stronie konferencji w menu „Galeria” zamieściliśmy kilka zdjęć z VI Konferencji Polskiego
Towarzystwa Agronomicznego. Więcej zdjęć można pobrać z poniższego linka;
https://drive.google.com/folderview?id=0B0gArJdfwlxXTllkWGk0Z0pYeG8&usp=sharing
Informujemy również, że na stronie konferencji „Program konferencji” udostępniliśmy otrzymane od
Państwa elektroniczne wersie posterów, (po kliknięciu w tytuł posteru otworzy się plik PDF lub plik
graficzny .jpg lub .tif). Osoby, które chcą aby udostępnić ich postery na stronie konferencji a do tej pory
nie dostarczyły elektronicznych wersji posterów mogą je przesyłać na adres; rroleksy@cyf-kr.edu.pl
Zamierzamy, podobnie jak w przypadku posterów, zamieścić na stronie konferencji prezentowane
przez Państwa referaty i doniesienia (prezentacje w formie PDF lub JPG).
Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie otrzymamy e-maila, w którym Państwo nie wyrazicie
sprzeciwu wobec opublikownia prezentacji na stronie internetowej Konferencji - zostaną
zamieszczone podobnie jak postery w menu „Program konferencji”. Dopuszczamy możliwość poprawy,
jeżeli Państwo dostrzegliście jakieś błędy (ERRARE HUMANUM EST...).
E-maila zawierającego sprzeciw lub poprawioną wersję prezentacji należy przesłać na adres:
rroleksy@cyf-kr.edu.pl, brak informacji zwrotnej będzie dla nas zgodą na opublikowanie wersji
przedstawionej na konferencji. Jeżeli w Państwa publikacji brak literatury, w której promujecie własne
badania zalecamy dodać 1 slajd – w którym oprócz głównej literatury światowej znajdą się Państwa
publikacje, gdyż strona ma służyć promocji Państwa badań.
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