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KOMUNIKAT II 

XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt 

Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury 

Polskiej Akademii Nauk 

27-29 czerwca 2018, Kraków 

 

 

 

 Szanowni Państwo, 

 Poniżej załączamy informacje organizacyjne dotyczące konferencji. Szczegółowych 

informacji udzielają organizatorzy pod adresem mailowym:  

knz@urk.edu.pl 

lub telefonicznie: 

 dr Justyna Barć, tel. 508 346 426 

 prof. dr hab. inż. Zygmunt Maciej Kowalski, tel. 601 889 574.  

 

Dodatkowe informacje będą pojawiać się również na stronie internetowej:  

 

http://knz.urk.edu.pl 

 

  

 

Z poważaniem, 

Komitet Organizacyjny  
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OPŁATY 

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł/os i obejmuje materiały konferencyjne, catering w przerwach 

konferencji oraz uroczystą kolację i dodatkowe atrakcje. 

 

Termin płatności:  30.03.2018 

Numer konta: ALIOR BANK SA  86 2490 0005 0000 4530 1756 3779 

w tytule przelewu prosimy wpisać:  K409 KNZ 

 

 

STRESZCZENIA 

Termin nadsyłania tytułów streszczeń wraz z deklaracją, czy praca będzie prezentowana ustnie, czy w 

formie posteru: 15.03.2018 

 

NOCLEGI 

Uprzejmie prosimy Uczestników Sesji o samodzielne rezerwowanie miejsc noclegowych. Poniżej 

podajemy kilka propozycji noclegów w hotelach znajdujących się w niedużej odległości od miejsca 

Konferencji wraz z obowiązującymi promocjami, do których upoważnia hasło: "Konferencja 

Żywieniowa 2018". 

 

 Hotel B.A.S Villa Residence*** 

ul. Żabiniec 16, 31-215 Kraków 

e-mail: hotel@hotelbas.pl 

http://hotelbas.pl 

 

Hotel oferuje następujące pokoje: 

– pokój jednoosobowy w cenie 250 zł/doba (cena standardowa 270 zł/doba)  

– pokój dwuosobowy  w cenie 300 zł/doba (cena standardowa 365 zł/doba). 

 

Ceny promocyjne dla uczestników konferencji obowiązują przy rezerwacji do 10.03.2017 r. W cenę 

pobytu wliczone jest: śniadanie, dostęp do Wi-fi, miejsce parkingowe oraz klimatyzacja w pokojach. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie hotelu: www.hotelbas.pl 

 

 

 Hotel MONIKA**  

ul. Langiewicza 6, 31-425 Kraków 

e-mail: hotelmonika@hotelmonika.pl 

http://www.hotelmonika.pl 

 

Hotel proponuje dla uczestników konferencji promocyjne ceny: 

– 79 zł brutto/osoba/ doba w pokoju 4 osobowym 

– 85 zł brutto/osoba/doba w pokoju 3 osobowym 

– 95 zł brutto /osoba/ doba w pokoju 2 osobowym  

– 125 zł brutto w pokoju 1 osobowym 
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Pokoje wyposażone są w pełen węzeł sanitarny, w pokojach jest dostęp do bezpłatnego internetu. 

W cenę wliczone jest śniadanie serwowane w formie bufetu szwedzkiego. Przed hotelem znajduje się 

duży, monitorowany parking, który jest oferowany bezpłatnie. 

Gwarancją rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% do 10.03.2018r., pozostała 

kwota powinna być uregulowana do 7 dni przed przyjazdem grupy do hotelu. Po tym terminie goście 

będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc według stawek obowiązujących w hotelu. 

 

 

 WM Hotel System 

al. 29 Listopada 189, 31-241 Kraków 

rezerwacja@wmhs.krakow.pl 

https://www.wmhotelsystem.krakow.pl 

 

Propozycja cenowa hotelu dla uczestników konferencji (ceny brutto/pokój/dobę z wliczonym 

śniadaniem w formie bufetu): 

– pok.1-os. : 185 zł 

– pok.2-os. typu twin: 210 zł 

 

Koszt parkingu dla samochodu osobowego wynosi 10 zł/dobę. Hotel oferuje bezpłatne Wi-Fi, basen, 

saunę i siłownię. Rezerwacje prosimy przesyłać na adres: rezerwacja@wmhs.krakow.pl  

Gwarancją rezerwacji jest przedpłata. Promocyjne ceny obowiązują przy rezerwacji do 10.03.2018. 

 

 

 Hostel Luneta Warszawska 

ul. Kamienna 16, 30-001 Kraków 

e-mail: info@lunetahostel.pl 

http://www.lunetahostel.pl 

 

Hostel proponuje zakwaterowanie w pokojach: 

– 2-osobowych z dostępem do wspólnych łazienek 

– 3-osobowych z dostępem do wspólnych łazienek 

– 4-osobowych z dostępem do wspólnych łazienek 

– 5-osobowych z dostępem do wspólnych łazienek 

– 6-osobowych z dostępem do wspólnych łazienek 

 

Cena dla gości konferencji to 86 zł ze śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego. Każda rezerwacja 

musi być przesłana mailowo na adres info@lunetahostel.pl oraz przedpłacona 50% do 10.03.2018. Po 

tym terminie goście będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc według stawek obowiązujących na 

stronie hostelu: www.lunetahostel.pl 
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 Hotel Apis **** 

Al. 29 Listopada 137, 31-406 Kraków 

info@hotelapis.pl 

 

Cena za pokój dwuosobowy dla uczestników konferencji ze śniadaniem wynosi 299zł, natomiast za 

pokój jednoosobowy ze śniadaniem 259 zl. Wszystkie pokoje posiadają klimatyzację, dostęp do Wi-fi, 

żelazko i telewizor. Żeby skorzystać z promocji należy dokonać rezerwacji do 10.03.2018r. 

 

 

 Hotel Florian 

ul. Czerwonego Prądnika 19 

biuro@hotel-florian.pl 

http://www.hotel-florian.pl/ 

 

Dla uczestników konferencji hotel oferuje pokój dla jednej lub dwóch osób w cenie 180 zł/doba bez 

śniadania. Śniadanie serwowane w postaci stołu szwedzkiego można kupić dodatkowo za 20 

zł/osobę. Gwarancją rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 30%. 

 

 

 Akademiki 

Istnieje również możliwość wykupienia noclegu w pokojach gościnnych akademików "Oaza" i 

"Czwórka" położonych na terenie Kampusu UR na al. 29 Listopada 49. Cena za miejsce w pokoju 

wynosi 35 zł/osoba (bez śniadania). Osoby zainteresowane noclegami w akademikach proszone są o 

kontakt z panią dr Justyną Barć pod adresem: knz@urk.edu.pl 


