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Szanowni Państwo 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność  zaprosić parazytologów  

weterynaryjnych oraz praktykujących lekarzy weterynarii - sympatyków parazytologii 

weterynaryjnej na  

Konferencję Naukowo – Szkoleniową: Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia 

– nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne, 

 która odbędzie się w Muzeum Rolnictwa  i Weterynarii  w Ciechanowcu w dniach      

26-29 września 2017 roku. 

 
 Konferencja ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć parazytologii 
weterynaryjnej w Polsce oraz ich popularyzację w celu praktycznego wykorzystania efektów 
badań. Celem jest również integracja środowiska parazytologów weterynaryjnych. W spotkaniu 
uczestniczyć będą przedstawiciele najlepszych ośrodków badawczych w kraju i za granicą oraz 
zainteresowani wiodący praktykujący lekarze weterynarii.  
 Program konferencji obejmuje odrębne sesje poświęcone parazytozom określonych 
gatunków zwierząt oraz zoonozom w kontekście ich zwalczania. Proponowany układ jest 
orientacyjny. Po nadesłaniu deklaracji udziału oraz tematyki będzie można dokonać korekt.  
   Spotkanie będzie się odbywało w pięknych pomieszczeniach Muzeum Rolnictwa w 
Ciechanowcu wraz z wydarzeniami „kulturalno-integracyjnymi”. 
 Aby podnieść rangę wydarzenia poprosiliśmy J M Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie oraz Marszałka Województwa Podlaskiego o objęcie patronatem honorowym 
konferencji. 
  Mam serdeczną prośbę aby osoby zainteresowane udziałem zadeklarowały swoje 
uczestnictwo w terminie do 10  lipca 2017 r. na adres . krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl   
Liczba miejsc ograniczona z uwagi na pojemność sali konferencyjnej.  
Aktualne informacje proszę śledzić na nowo tworzonej stronie http://www.up.lublin.pl/4576/ 
  Co do kosztów uczestnictwa (konferencja jest 4 dniowa) przewidujemy około 550 zł (w 
tym 400 zł za 3 dni konferencyjne  (materiały wyżywienie bez śniadań oraz bogate spotkania 
integracyjne)  + 150 zł  1 dniowa wycieczka do Białowieży wraz z przejazdem, biletami wstępu, 
wyżywieniem  i spotkaniem przy ognisku ) 
 Być może uda się nieco obniżyć koszty, jeśli zdołamy pozyskać bardziej hojnych 
sponsorów. Jesteśmy w trakcie pertraktacji. 
 Proszę o przesłanie tej informacji do Kolegów i Koleżanek do których nie znalazłem 
adresu, a być może będą również zainteresowani udziałem w konferencji.  
 Z wyrazami szacunku,  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
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