
                

 

 

KOMUNIKAT 3 

 

 Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Nauk o 

Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają do udziału 

w LXXXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który odbędzie 

się w Warszawie w dniach 21-23 września 2016 roku. 

  

Informacje dodatkowe:  

– Uprzejmie proszę o dokonanie opłat przez osoby, które nie dopełniły formalności a 

zgłosiły swój udział w Zjeździe, w tym również w wyjeździe "Ziemia Łowicka", oraz 

nadesłały komunikaty. 

– Informujemy, że rejestracja uczestników zjazdu odbędzie się w dn. 21.09.2016 r. w 

godz. 7:30-9:00 w budynku im. Prof. F. Staffa (bud. 23, parter, hol przy auli I).  

– Posiłki w dniach 21-23.09.2016 r. będą serwowane w bud. 23 (bufet, poziom -1). 

– W dniu 21.09.2016 r. w godz. 14:30-16:30 odbędzie się Walne Zebranie Członków 

PTZ.  

– W dniu 22.09.2016 r. zwiedzanie Warszawy: Muzeum Powstania Warszawskiego 

(przejazd autokarem), Pałac Kultury i Nauki (przejazd metrem: organizatorzy 

zapewniają bilety na przejazd). 

– Zakwaterowanie uczestników zjazdu w DS Limba, Grand, Hilton (Kampus SGGW). 

– Dojazd do Kampusu SGGW i miejsca obrad (bud. im. F. Staffa /nr 23/, ul. 

Ciszewskiego 8) komunikacją miejską z Dworca Centralnego (metro: Centrum - 

Służew, a następnie autobus linii 193, 401 na żądanie) do przystanku przy Centrum 

Wodnym /ul. Ciszewskiego/), lub (metro: Centrum - Stokłosy, przejść ok. 10 min., lub 

autobus linii 193), lub (metro: Centrum - Imielin, autobus linii 503 i 185 do 

przystanku przy ul. Strzeleckiego); 

– Dojazd do Kampusu SGGW i Domów Studenckich z Dworca Centralnego (j.w. do 

przystanku Ursynów Północny (autobus 503 i 185 ze stacji metra Imielin), lub do 

przystanku SGGW-Biblioteka (autobus 193 i 401 ze stacji metra Służew lub Imielin) 

lub metro: Centrum - Ursynów i przejść ok. 10 min.   

– Osoby zakwaterowane w DS, które przyjadą prywatnymi samochodami proszone są o 

podanie przy wjeździe hasła: Zjazd PTZ; wjazd od ul. Nowoursynowskiej; miejsca 

parkingowe przy DS. Istnieje możliwość odpłatnego zaparkowania samochodu w 

parkingu podziemnym (ul. Nowoursynowska, wjazd B).  

– Przypominamy, że na zjeździe nie przewiduje się sesji posterowej. 

 

Informacje dot. Zjazdu: strona Warszawskiego Koła PTZ - http://kw-ptz.pl   

 

 

Serdecznie zapraszamy do Warszawy 

 

          W imieniu Organizatorów Zjazdu 

       

      Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  

         Prof. dr hab. Anna Rekiel 

http://kw-ptz.pl/

