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Pierwszy komunikat

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy !
Mamy wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XVIII
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie,
który odbędzie się w Kielcach, w dniach 16-19 września 2019 roku.
Organizatorem Zjazdu jest Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa
Badań Radiacyjnych. Program naukowy Zjazdu obejmie najnowsze postępy w chemii
radiacyjnej i fotochemii, radiobiologii, radioterapii, higienie radiacyjnej (ochrona
radiologiczna,

promieniowanie

jonizujące

w

środowisku

naturalnym)

oraz

bioelektromagnetyzmie i ochronie przed promieniowaniem niejonizującym. Liczymy
na Państwa udział w przygotowaniu interesujących tematów wystąpień oraz w
ożywionej dyskusji.
Mamy nadzieję, że Zjazd stanie się nie tylko owocnym i twórczym spotkaniem
naukowym w gronie przyjaciół i znajomych, ale także pozwoli poznać kulturę,
zwyczaje i gościnność naszego regionu. Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w
spotkaniach o charakterze towarzyskim.
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Rejestracja
Osoby zgłaszające udział w Zjeździe prosimy o zarejestrowanie się za pomocą
formularza rejestracyjnego do 30 kwietnia 2019 r. Formularz zgłoszeniowy
dostępny jest na stronie internetowej Zjazdu:
http://www.ptbr.org.pl/index.php/xviii-zjazd-ptbr/rejestracja-xviii-zjazd.html.
Wypełniony formularz rejestracyjny oraz podpisane oświadczenie o ochronie danych
osobowych RODO (oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Zjazdu)
prosimy odesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres biura XVIII Zjazdu
PTBR: radiobiologia@ujk.edu.pl
Opłata konferencyjna
Opłata konferencyjna wynosi:
- dla członków PTBR: 800 zł (opłata do 30 kwietnia 2019), 900 zł (opłata po 30
kwietnia 2019)
- dla studentów studiów doktoranckich: 600 zł (opłata do 30 kwietnia 2019), 700 zł
(opłata po 30 kwietnia 2019)
- dla studentów: 300 zł (opłata do 30 kwietnia 2019), 400 zł (opłata po 30 kwietnia
2019)
- dla pozostałych uczestników: 900 zł (opłata do 30 kwietnia 2019), 1000 zł (opłata
po 30 kwietnia 2019)
Opłata konferencyjna obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, obiady w dniach
17.09 i 18.09.2019, uczestnictwo w spotkaniu powitalnym 16.09.2019, uczestnictwo w
uroczystej kolacji 18.09.2019, przerwy kawowe oraz materiały biurowe. Opłata nie
obejmuje kosztów noclegów.
Opłata konferencyjna dla studentów nie obejmuje uczestnictwa w uroczystej kolacji.
Informujemy, że istnieje możliwość opłaty za udział w bankiecie na miejscu w czasie
trwania zjazdu lub przelewem wraz z opłatą konferencyjną. Koszt wynosi 120 zł.
Wpłaty prosimy kierować na konto PTBR:
Bank Millenium
Nr Konta: 65 1160 2202 0000 0000 6528 2283
z dopiskiem: (XVIII Zjazd PTBR - imię i nazwisko)
Impreza towarzysząca
Serdecznie zapraszamy do udziału w wycieczce na Zamek w Chęcinach, którą
zaplanowano na wieczór 17.09.2019 r. Koszt wycieczki wynosi 45,- zł i obejmuje
transport, zwiedzanie zamku z przewodnikiem oraz pokaz iluminacji. Wpłatę prosimy
kierować na konto PTBR wraz z opłatą konferencyjną.
Streszczenia prezentacji
Autorów prezentacji ustnych i plakatowych prosimy o nadsyłanie streszczeń,
wyłącznie w wersji elektronicznej, za pomocą formularza przesyłania streszczeń do
dnia 31.05.2019, na adres biura zjazdu : e-mail: radiobiologia@ujk.edu.pl

Formularz przesyłania streszczeń dostępny jest na stronie internetowej Zjazdu:
http://www.ptbr.org.pl/index.php/xviii-zjazd-ptbr/rejestracja-xviii-zjazd.html.
Komitet Naukowy Zjazdu zakwalifikuje prace do prezentacji ustnych lub do sesji
plakatowej.
Autorzy otrzymają informację o formie przyznanej prezentacji. Streszczenia zostaną
opublikowane w materiałach konferencyjnych.
Uwaga ! 10 prezentacji plakatowych otrzyma nagrody Komitetu Naukowego Zjazdu.
W czwartek (19 września 2019 r.) odbędą się prezentacje ustne nagrodzonych
plakatów. (Autorów prezentacji plakatowych prosimy o przygotowanie 10 minutowej
prezentacji ustnej).
Noclegi
Uczestnicy rezerwują i opłacają noclegi indywidualnie. Organizatorzy proponują
zakwaterowanie w następujących hotelach:
- Hotel Kongresowy, Al. Solidarności 34,25-323 Kielce, tel. (41) 33 26 360; tel. kom.:
668 914 914, fax: (41) 332 64 40; e-mail: hotel@kongresowy.pl ;
http://hotelkongresowy.pl/kontakt/ Osoby zainteresowane noclegami w Hotelu
Kongresowym powołują się na uczestnictwo z Zjeździe PTBR.
Koszt pokoju 1 os. - 170,- zł/dobę,
Koszt pokoju 2 os. – 220,- zł/dobę
Koszt małego apartamentu – 350,-/dobę
Koszt dużego apartamentu – 400,-/dobę
- Dom Studenta ODYSEJA, ul Śląska 11A, tel. (41) 349 73 61, (41) 41 349 73 59,
https://www.ujk.edu.pl/ds_odyseja.html. Opłaty na dzień 20.01.2019 r.:
- Koszt pokoju 1 os. – 50,- zł/dobę
- Koszt miejsca w pokoju 2 os. – 40,- zł/dobę
Osoby zainteresowane noclegami w Domu Studenta Odyseja dokonują rezerwacji w
biurze Zjazdu (informacja w formularzu rejestracyjnym). Warunkiem potwierdzenia
rezerwacji jest dokonanie opłaty konferencyjnej do 30.04.2019 r. na konto PTBR.
Opłata za noclegi - indywidualnie w Domu Studenta Odyseja, w trakcie trwania
Zjazdu.
Ważne daty
30 kwietnia 2019 - termin rejestracji
30 kwietnia 2019 - termin nadsyłania opłaty konferencyjnej
31 maja 2019 - termin nadsyłania streszczeń
Szczegółowe informacje na temat Zjazdu znajdują się na stronie
internetowej
Zjazdu:
http://www.ptbr.org.pl/index.php/xviii-zjazdptbr/rejestracja-xviii-zjazd.html.
Informacja na temat programu naukowego Zjazdu będzie zamieszczona
w Drugim Komunikacie, który zostanie wysłany do zarejestrowanych
uczestników Zjazdu.

