
II Komunikat Kongresowy 
 
Szanowni Państwo, 
 
Komitet Organizacyjny Kongresu pod przewodnictwem Pani dr Joanny Chłopickiej pracuje 
pełną parą mimo niesprzyjających okoliczności pandemicznych. Owocem tej pracy są 
następujące ustalenia i decyzje.  
 
1. Każdy uczestnik Kongresu musi się zarejestrować i wypełnić opracowany szczegółowy 

formularz rejestracyjny uczestnika Kongresu w formie interaktywnej (opracowany pod 
kierunkiem p. dr Justyny Dobrowolskiej – Iwanek) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28 lutego 2022 r.; formularz znajduje się na stronie Kongresu (https://skp.cm-
uj.krakow.pl/studia/enologia/i-kongres-enologii/) 

   
2. W zależności od rodzaju uczestnictwa i wyboru opcji dodatkowych każdy uczestnik musi 

wyliczyć kwotę całkowitych kosztów uczestnictwa (opłata konferencyjna + koszty imprez 
dodatkowych) biorąc pod uwagę  wskazania następującej tabeli: 

 

Lp. Rodzaj uczestnictwa 

Opłata 
konferencyjna 

wniesiona do 15 
lutego 2022 r. w 

PLN 

Opłata 
konferencyjna 

wniesiona po 15 
lutego 2022 r. w 

PLN 

Imprezy dodatkowe 

Kolacja 
PLN 

Winnica 
PLN 

Autokar 
PLN 

1.  Absolwent 400,- 450,- 190,- 100,- 20,- 

2. Osoba towarzysząca 350,- 400,- 190,- 100,- 20,- 

3.  

Kadra dydaktyczno – 
naukowa (wykładowcy, 
prelegenci, członkowie 
prezydiów sesji, 
organizatorzy, członkowie 
Komitetów Naukowego i 
Organizacyjnego Kongresu) 

0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

 
3. Wyliczoną kwotę całkowitych indywidualnych kosztów uczestnictwa uczestnik Kongresu 

jest zobowiązany wpłacić zgodnie z harmonogramem wpłat umieszczonym w formularzu 
rejestracyjnym na podany tamże numer konta bankowego w nieprzekraczalnym terminie 
do 10 marca 2022r. (dostępne opcje: faktura, bez faktury). 

 
4. Uczestnicy deklarujący w formularzu rejestracyjnym uczestnictwo aktywne z opcją 

doniesienia Kongresowego są proszeni o opracowanie abstraktu doniesienia wg 
zamieszczonego na stronie wzoru (https://skp.cm-uj.krakow.pl/studia/enologia/i-kongres-
enologii/) i przesłanie pliku (w formacie Word) na adres (danuta.plichta@uj.edu.pl) w 
nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2022 r; po tym terminie Komitet Naukowy 
Kongresu dokona kwalifikacji doniesień tylko w przypadku uczestników zarejestrowanych 
 i z opłaconą kwotą kosztów uczestnictwa. 

 
5. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, sprawy związane z zakwaterowaniem  w Hotelu 

„Galaxy” (rezerwacja, opłaty, itp.) uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.  
 
Dalsze informacje, w tym oficjalne logo Kongresu (opracowanie p. mgr Anna Koper, 
Absolwentka IX edycji studiów), informacja o Sponsorach, szczegółowy program Kongresu, 



elektroniczna wersja materiałów Kongresowych pojawią się w kolejnych Komunikatach 
Kongresowych.   
W sprawie pytań i wątpliwości do dyspozycji Państwa pozostaje p. dr Danuta Plichta: tel. +12 
62 05 830, e-mail: danuta.plichta@uj.edu.pl 
 
Łączymy życzenia zdrowia i zachowania przystojącego miłośnikowi wina entuzjazmu przed 
zbliżającym się wielkimi krokami spotkaniem w Krakowie już za trzy miesiące!!! 
 
       Za Komitet Organizacyjny 
       I Kongresu Absolwentów Enologii UJ CM  
 
       Dr n. farm., inż. Maciej Gawlik 
 
Kraków, dn. 27 stycznia 2022 r.  
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