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UWAGA!
ZMIANA TERMINÓW REJESTRACJI, DOKONYWANIA OPŁAT REJESTRACYJNYCH
ORAZ NADSYŁANIA PRAC DO OPUBLIKOWANIA.

Już po raz trzeci zapraszamy na konferencję naukową „Lubelskie Dni
Wirusologiczne”, która odbędzie się w Lublinie w dniach 19 – 22 czerwca 2013
roku.
Spotkanie będzie miało szczególny charakter, bowiem będzie to
równocześnie I Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego.
Zapraszamy zatem zarówno młodych, dopiero początkujących, jak i już
doświadczonych badaczy reprezentujących różne działy wirusologii, tj. badania
podstawowe, kliniczne, medyczne, weterynaryjne, roślinne.
Poprzednie konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Sądzimy, że
tak będzie i tym razem.
Przewidziano zarówno wykłady plenarne, doniesienia ustne, jak i sesje
plakatowe. Planowane są również warsztaty praktyczne. Zgłoszone referaty
oraz prace oryginalne zostaną opublikowane w czasopiśmie Journal of
Pre-Clinical and Clinical Research.
Będzie to pierwszy zeszyt tego czasopisma z nowym działem zatytułowanym
Clinical Virology. W drodze konkursu zostaną wyłonione prace do publikacji
w Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM – 2,311 IF) lub
Biuletynie Weterynarii (0,414 IF).
Mam nadzieję, że I Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego
w Lublinie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także do
nawiązania współpracy naukowej. Obradom będą towarzyszyły wystawy ﬁrm
diagnostycznych i farmaceutycznych, a także spotkania towarzyskie.
Zapraszamy do Lublina.
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TEMATYKA KONFERENCJI:


interakcje wirus-komórka



etiopatogeneza chorób wirusowych



immunologia zakażeń wirusowych



proﬁlaktyka i terapia chorób wirusowych



wirusy onkogenne



diagnostyka wirusologiczna - nowe technologie w diagnostyce

PUBLIKACJA PRAC
Prace biorące udział w konferencji po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą
opublikowane w czasopiśmie Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
(JP-CCR).
Wybrane przez redaktorów czasopism prace zostaną opublikowane
w Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM, IF=2.311)
lub Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy.
UDZIAŁ W KONFERENCJI
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie
formularza dostępnego na stronie internetowej i odesłanie na:


adres email: rejestracja@wirusologia.com.pl lub



faxem na numer: 81-742-37-88 lub



pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Wirusologiczne,
Zakład Wirusologii UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

Warunkiem udziału w konferencji
jest terminowe uregulowanie opłaty rejestracyjnej.
OPŁATA REJESTRACYJNA
Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od terminu wpłaty
(decyduje data stempla pocztowego lub bankowego, data realizacji przelewu).

do 19 maja 2013 r.

po 19 maja 2013 r.

Członkowie PTW*
Uczestnik

Członkowie PTW*

600 zł

550 zł

650 zł

600 zł

Osoba towarzysząca 250 zł

200 zł

300 zł

260 zł

Student

150 zł**

200 zł**

* Warunkiem zniżki dla członków PTW jest opłacenie składek członkowskich.
** Warunkiem udziału jest ważna legitymacja studencka.
OPŁATA DLA UCZESTNIKÓW OBEJMUJE:
 udział w uroczystości otwarcia i spotkaniu powitalnym
 sesje naukowe i wystawy ﬁrm
 materiały konferencyjne
 certyﬁkat uczestnictwa
 kawę i napoje w przerwach obrad
 lunch w przerwie obrad w dniach 20.06.2013 i 21.06.2013 r.
 bankiet w dniu 20.06.2013 r.
OPŁATA DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH OBEJMUJE:
 udział w uroczystości otwarcia i spotkaniu powitalnym
 lunch w przerwie obrad w dniach 20.06.2013 i 21.06.2013 r.
 bankiet w dniu 20.06.2013 r.
OPŁATA DLA STUDENTÓW OBEJMUJE:
 sesje naukowe i wystawy ﬁrm
 certyﬁkat uczestnictwa
 kawę i napoje w przerwach obrad
WARUNKI REZYGNACJI
Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji złożona w formie pisemnej do dnia
30 kwietnia 2013 r. umożliwia zwrot 80% wniesionej opłaty. Po tym czasie nie
będzie przysługiwał zwrot wpłaty.

Więcej informacji o konferencji
WWW.LDW.WIRUSOLOGIA.COM.PL

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

19 czerwca
2013 r.

20 czerwca
2013 r.

21 czerwca
2013 r.

16:00

Uroczyste otwarcie Konferencji

17:00

Wykłady inauguracyjne:
Prof. dr Stina Syrjanen (Finlandia),
Prof. dr D.H.C. Yoshinori Asakawa (Japonia),
Prof. dr hab. Andrzej Górski (Polska, PAN)

20:00

Spotkanie powitalne

8:30 - 13:00

Wykłady i doniesienia zjazdowe

14:00 - 18:00

Wykłady i doniesienia zjazdowe

18:00

Walne Zgromadzenie PTW (dla członków)

20:00

Bankiet

8:30 - 13:00

Wykłady i doniesienia zjazdowe

14:00 - 19:00

Warsztaty praktyczne

20:00
22 czerwca
2013 r.

8:30 - 13:00
14:00

Ogród Botaniczny - spotkanie towarzyskie
Wykłady i doniesienia zjazdowe
Zakończenie konferencji

Dokładniejsze informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji
SPOSÓB PREZENTACJI
Referat: czas prezentacji 10 minut, projekcja Power-Point (CD-ROM lub
pendrive)
Plakat: przewidywany czas prezentacji ustnej przy plakacie 3 minuty,
maksymalny rozmiar plakatu 120x90 cm.
Należy podać formę prezentacji, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie
prawo zmiany sposobu prezentacji. O zakwaliﬁkowaniu pracy oraz formie jej
prezentacji autor zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub pisemnie.
Warunkiem przyjęcia pracy jest terminowe opłacenie kosztów uczestnictwa
przez autora prezentującego pracę oraz przesłanie streszczenia.
WAŻNE DATY
Termin rejestracji i dokonywania opłaty rejestracyjnej: 31 maja 2013r.
Termin nadsyłania streszczeń: 31 maja 2013r.
Termin nadsyłania prac do opublikowania: 30 kwietnia 2013 r.

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA STRESZCZEŃ
Streszczenia w języku polskim powinny zawierać maksymalnie 300 słów
oraz być zapisane w formacie .doc lub docx (Microsoft Word 2003 - 2010).
Parametry tekstu: format strony A4 (210 x 297 mm); marginesy 2,5 cm ze
wszystkich stron; czcionka Times New Roman o rozmiarze 12, z interlinią 1,5;
tekst wyjustowany; wcięcie akapitowe 0,5 cm; nazwy łacińskie w tytule
i w tekście napisane kursywą.
Streszczenie powinno zawierać:
 Tytuł (pisany drukowanymi literami)
 Pełne imiona i nazwiska autorów (bez tytułów i stopni naukowych) oraz
miejsce pracy
 Podkreślone imię i nazwisko autora prezentującego pracę
Streszczenie pracy powinno obejmować następujące dane: wstęp, cel pracy,
materiał, metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe (kilka słów istotnie
charakteryzujących pracę). W pracy poglądowej streszczenie powinno być
skrótem problemu poruszanego w pracy.
ZAKWATEROWANIE
Dla wygody uczestników konferencji dostępne są, w korzystnej cenie,
miejsca noclegowe w Hotelu Victoria znajdującym się przy centrum
kongresowym.
Noclegi ze śniadaniami:
 pokój 1-osobowy 160 zł
 pokój 2-osobowy 260 zł

Hotel Victoria Sp. z o.o
ul. Narutowicza 58/60
20-016 Lublin
tel.: +48 81 532 70 11-13
fax: +48 81 532 90 26
www.hotel.victoria.lublin.pl
e-mail: info@hotel.victoria.lublin.pl
Uczestnicy konferencji rezerwują noclegi i opłacają pobyt we własnym
zakresie. Podczas rezerwacji należy powołać sie na konferencję
wirusologiczną, aby skorzystać z obniżonej opłaty za nocleg.

Więcej informacji o konferencji
WWW.LDW.WIRUSOLOGIA.COM.PL
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KONTAKT
Polskie Towarzystwo Wirusologiczne
Zakład Wirusologii UM w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
tel/fax 81-742-37-88
Sprawy związane z konferencją: konferencja@wirusologia.com.pl
Rejestracja na konferencję: rejestracja@wirusologia.com.pl
Sprawy związane z Towarzystwem: ptwirus@gmail.com

3$7521, 0(',$/1,.21)(5(1&-,

Więcej informacji o konferencji
WWW.LDW.WIRUSOLOGIA.COM.PL

