ZAKŁAD HIGIENY I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie,
POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI - ZARZĄD GŁÓWNY
oraz
SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Zapraszają na

VI SYMPOZJUM NAUKOWE
z cyklu

Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności
Termin i miejsce sympozjum:
Sympozjum odbędzie się w dniach 25-27.04.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym SGGW
„Marymont” w Kirach (k. Zakopanego).

Obszary programowe sympozjum:
1. Aktualne problemy bezpieczeństwa żywnościowego / stan i perspektywy bezpieczeństwa
żywnościowego w UE i na świecie.
2. Potrzeby żywnościowe świata a straty i marnotrawstwo żywności.
3. Uwarunkowania bezpieczeństwa żywnościowego i żywności.
4. Zagrożenia dla żywności oraz źródła ich pochodzenia w łańcuchu żywnościowym.
5. Aspekty prawne bezpieczeństwa żywnościowego.
W trakcie Sympozjum przewidziana jest prezentacja 15 minutowych doniesień. Ze względu na ograniczony czas
Sympozjum, liczba doniesień będzie ograniczona.

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne Sympozjum Naukowe z cyklu
Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności. Cieszę się bardzo, że nasze Sympozjum doczekało się już VI edycji, co świadczy o Państwa
zainteresowaniu podjętą problematyką.
Planowany zakres tematyczny naszego Sympozjum obejmuje szereg ważnych zagadnień, m.in. takich jak: czynniki warunkujące jakość
produktów żywnościowych, uwarunkowania bezpieczeństwa żywnościowego i żywności, straty i marnotrawstwo żywności, czy inicjatywy
prawne podejmowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego. Jestem przekonana, że każdy z Państwa może wnieść
cenny wkład w dyskusję nad zagadnieniami mieszczącymi się w obszarze programowym Sympozjum.
W tym roku, po dwuletniej przerwie wywołanej pandemią, chcemy powrócić do tradycyjnej formuły Sympozjum. Nasze spotkanie będzie
zorganizowane w formie stacjonarnej w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Marymont” w Kirach k. Zakopanego. Kameralna
atmosfera, otoczenie przyrody sprawiają, że zawsze chętnie dyskutujemy o ważnych dla naszego środowiska zagadnieniach.
Szczegółowy program Sympozjum zostanie przesłany w terminie późniejszym wyłącznie osobom, które zgłoszą chęć uczestnictwa w naszym
spotkaniu. Liczę, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie na Sympozjum Naukowe z cyklu Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności.
W imieniu Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
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Opłaty i zgłoszenie uczestnictwa
Koszt uczestnictwa, obejmujący udział w Sympozjum, materiały w postaci streszczeń i wyżywienie w czasie sympozjum (od kolacji w dniu
25.04.2022 do obiadu 27.04.2022) wynosi:
• 500 PLN dla Członków PTTŻ,
• 600 PLN dla pozostałych osób nie będących członkami PTTŻ.
Powyższe kwoty zostaną pomniejszone o 50 PLN dla osób uczestniczących także w Sympozjum „Probiotyki i Prebiotyki w Żywności”.
Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto bankowe:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. nr 28 1750 0012 0000 0000 3785 3558
Z dopiskiem: opłata za udział w VI Sympozjum Naukowym „Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności” oraz podaniem imienia i nazwiska
osoby wpłacającej.
Karta zgłoszeniowa, potwierdzenie przelewu oraz streszczenie prezentowanego doniesienia powinny zostać przesłane na adres mailowy
sympozjum_bezpieczenstwo@sggw.edu.pl do 31 marca 2022 r.

Publikacja
Przewiduje się opublikowanie doniesień w formie artykułów w periodyku naukowym ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość. (MEiN =
20pkt.). Oferujemy możliwość opublikowania pracy przeglądowej lub badawczej dotyczącej różnych aspektów marnotrawstwa żywności
w sektorze usług gastronomicznych w wydaniu specjalnym "Sustainable Food Waste Management in Foodservice Establishments"
czasopisma Sustainability (MEiN = 100 pkt; IF = 3.251) z co najmniej 50% rabatem.
Warunkiem publikacji w obu periodykach jest uzyskanie pozytywnej recenzji merytorycznej, przygotowanie tekstu zgodnie z wymaganiami
redakcyjnymi podanymi na stronach wydawnictw (www.pttz.org; www.mdpi.com/journal/sustainability). Przygotowany tekst powinien
zostać przesłany na adres mailowy sympozjum_bezpieczenstwo@sggw.edu.pl najpóźniej do 20 maja 2022 r.

UWAGA! Autorzy wnoszą opłatę za publikację we własnym zakresie bezpośrednio do Wydawnictwa.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
VI SYMPOZJUM NAUKOWE
„Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”
Kiry pod Zakopanem, 25-27.04.2022 r.
Zgłoszenie należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego:
Instytut Nauk o Żywienia Człowieka
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 C
z dopiskiem: VI Sympozjum "Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności"

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sympozjum_bezpieczenstwo@sggw.edu.pl
Imię i Nazwisko....................................................................................................................................................
Stopień/Tytuł naukowy........................................................................................................................................
Instytucja..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Adres pocztowy....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

telefon oraz e-mail................................................................................................................................................
Dane do wystawienia faktury VAT (Instytucja, Adres pocztowy, NIP):
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Tytuł prezentowanego komunikatu:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Autorzy prezentowanego komunikatu (z podaniem stopienia/tytuły naukowego):
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Jestem członkiem PTTŻ:
□

TAK 1

□

NIE

Rezerwacja noclegów 2 w ośrodku dydaktyczno-szkoleniowym SGGW „Marymont”
25/26 kwietnia
26/27 kwietnia

□
□

Proszę zakwaterować mnie z osobą (nazwisko i imię):
..................................................................................................................................................................................................................................................

Dieta wegetariańska
□ TAK
Data ________________________________

□

NIE

Podpis uczestnika________________________________

proszę przesłać potwierdzenie wpłaty składki za 2022 rok
cena noclegu nie jest wliczona w opłatę konferencyjną (cena noclegu: 120 PLN/noc; cena obejmuje nocleg +
śniadanie)
1
2

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu do celów organizacji
sympozjum naukowego oraz na druk w materiałach konferencyjnych.

VI Sympozjum Naukowe "Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności"

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

Afiliacja
Afiliacja…
3
Afiliacja

2

Według ponizszych wymagań proszę przygotować jednostronicowe streszczenia wszystkich
komunikatów (do 2 stron).
Tekst pisany w formacie Word. Marginesy: dolny i górny po 2,0 cm, lewy i prawy po 2,5 cm.
Tekst pisany czcionką Times New Roman 11 pkt. Odstępy między wierszami wielokrotne 1,5 pkt.
Tekst wyjustowany.
Tekst powinien zostać podzielony na podstawowe sekcje.
Cel badań
Zakres pracy
Materiał i metodyka
Wyniki badań
Stwierdzenia i wnioski

Kiry (k. Zakopanego), 25 - 27 kwietnia 2022

