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 Szanowni Państwo!

W dniach od 31 sierpnia do 4 września 2015 
roku na terenie kampusu SGGW w Warsza-
wie odbędzie się 66. Zjazd EAAP, organizo-
wany pod patronatem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Organizatorem jest Polskie To-
warzystwo Zootechniczne, które będzie tym 
samym po raz trzeci w swojej historii organi-
zatorem Zjazdu EAAP – poprzednie odbyły się 
w roku 1975 i 1998.
Ze względu na fakt, iż EAAP zrzesza naukow-
ców i praktyków, a także przedstawicieli ad-
ministracji rządowych związanych z naukami 
zootechnicznymi z niemal wszystkich krajów 
Europy i świata, jego celem jest promowanie 
doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez 
wykorzystanie osiągnięć nauki. 
Doroczne zjazdy stanowią najważniejsze fo-
rum wymiany informacji i dyskusji na temat 
problemów produkcji zwierzęcej w Europie 
i jedno z najważniejszych na świecie – spo-
dziewamy się obecności ok. 1100 uczestni-
ków z ponad 50 krajów. Tym samym Zjazd 
EAAP stanowi niepowtarzalną okazję do 

zaprezentowania osiągnięć naukowych i pro-
dukcyjnych europejskiej hodowli, a także my-
śli naukowo-technicznej. 
W trakcie 66. Zjazdu EAAP zorganizowana zo-
stanie specjalna sesja poświęcona wykorzy-
staniu osiągnięć nauki w praktyce hodowla-
nej oraz dyskusji na ten temat. Ponadto 3 i 4 
września planowana jest organizacja specjal-
nej wystawy promującej przede wszystkim 
podmioty działające w obszarze produkcji 
zwierzęcej. 
W imieniu gospodarzy i organizatorów 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w Zjeździe, którego zadaniem będzie promo-
cja działań prowadzących do wdrożenia wy-
ników badań w produkcji zwierzęcej.

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prezes Polskiego Towarzystwa 
Zootechnicznego

zAPRAszAmY  
NA 66. zJAzD EAAP

ORganIZatORZy:
Polskie Towarzystwo Zootechniczne 
www: ptz.icm.edu.pl
Osoba do kontaktu: Dorota Krencik
e-mail: info@eaap2015.org 

European Federation of Animal Science
www.eaap.org

sEkREtaRIat ZJaZdu:
Symposium Cracoviense
31-123 Kraków, Krupnicza 3
tel. 0048 12 4227600 Fax 0048 12 4213857
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bryk
e-mail: eaap2015@symposium.pl

patROnat hOnOROWy:
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

paRtnERZy:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt                    

Szkoła Główna Gospodarstwa  
Wiejskiego w Warszawie  (SGGW)

Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie   

stROna IntERnEtOWa:
WWW.Eaap2015.ORg
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie to jedna z najwięk-
szych i najbardziej prestiżowych uczelni 
w kraju. Prowadzi działalność badawczą 
i dydaktyczną, a także prace wdrażają-
ce badania naukowe do gospodarki. 
Na uniwersytecie przyrodniczym, jakim 
jest SGGW, królują przede wszystkim 
nauki przyrodnicze, wsparte naukami 
technicznymi, ekonomicznymi i huma-
nistycznymi. Atutem uczelni jest wyso-
ko rozwinięta infrastruktura. Kampus 
SGGW to jeden z najlepiej zaplanowa-
nych i wyposażonych zespołów eduka-
cyjnych i badawczych w kraju. Tym, co 
wyróżnia uczelnię, jest także wysoko 
rozwinięte zaplecze socjalne: domy stu-
denckie, stołówki, basen, korty teniso-
we i inne obiekty sportowe. Wszystkie 
budynki (łącznie 49) dydaktyczne, ba-
dawcze i zaplecze socjalne usytuowane 
są na obszarze 70 ha. Nie brakuje tu 
także miejsc do odpoczynku na świeżym 
powietrzu. Znaczna część terenu uczelni 
to piękny park.
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mIEJsCE zJAzDU

22 24 66. Zjazd EAAP – sesje naukowe

23 66. Zjazd EAAP & Krajowe forum nauka-praktyce  
– sesje naukowe

66. Zjazd EAAP – Ceremonia Otwarcia

66. Zjazd EAAP – Gala Dinner

Wystawa 66. Zjazdu EAAP & Catering 



Godziny otwarcia: 8:00–19:00 
Miejsce wystawy: tereny kampusu SGGW
Stoiska udostępnione wystawcom w dniu 2 września 2015 roku od godz. 15:00

Wystawa jest częścią Dni Praktyki, które 
w ramach 66. Zjazdu EAAP będą zorgani-
zowane w celu zbliżenia nauki do praktyki. 
Poza Wystawą w ich skład wchodzić będą 
ponadto dwie sesje. Pierwsza sesja zatytuło-
wana „Międzynarodowe forum nauka-prak-
tyce” (Industry Day) odbędzie się w czwartek,  
3 września, w trakcie głównej, międzynaro-
dowej części Zjazdu. Druga sesja to „Krajowe 
forum nauka-praktyce” (Local Industry Day), 
która odbędzie się w piątek, 4 września i bę-
dzie przeznaczona głównie dla polskiego śro-

dowiska zootechnicznego – jej obrady będą 
tłumaczone symultanicznie na język polski 
i angielski. Wystawa stanowić będzie niepo-
wtarzalną okazję do zaprezentowania osią-
gnięć naukowych i produkcyjnych polskiej 
hodowli oraz polskiej myśli naukowo-tech-
nicznej. Stworzy też okazję do promowania 
polskich podmiotów: związków hodowców, 
stacji unasieniania, producentów pasz, żyw-
ności, sprzętu, oprogramowania itp. Liczymy 
także na udział producentów polskich produk-
tów regionalnych. 

reklaMa/inforMacja 
w proGraMie zjazdu z adreseM 
kontaktowyM i loGo firMy
Mała wkładka 1/4 strony – 4200 PLN
Średnia wkładka 1/2 strony – 5800 PLN
Duża wkładka 1 strona – 8300 PLN

Reklama/infoRmacja w książce 
abstraktów zjazdu z adreseM 
kontaktowyM i loGo firMy
Mała wkładka 1/4 strony – 2500 PLN
Średnia wkładka 1/2 strony – 3300 PLN
Duża wkładka 1 strona – 5000 PLN

Reklama/mateRiały 
inforMacyjne o firMie 
uMieszczone w teczkach dla 
deleGatów zjazdu
1 strona A4 druk obustronny – 4200 PLN
2 strony A4 druk obustronny – 5000 PLN
Broszura – maksymalnie 12 stron – 7500 PLN

inne mateRiały umieszczone 
w teczkach dla deleGatów
Długopisy – 2000 PLN
Notatniki – 5000 PLN
USB (pen-drive) – 5000 PLN

Pokaz slajdów (maksymalnie 3) 
na Początku sesji z anonsem 
PRzez PRowadzącego
Normalna sesja – 2500 PLN
Sesja plenarna – 10000 PLN

OfERTA DlA sPONsORóW
66. zJAzDU EAAP

komitet organizacyjny 66. zjazdu eaaP oferuje następujące możliwości 
sponsoringu:

WYsTAWA 66. zJAzDU EAAP
3–4 WRZEśnIa 2015
INfORmACJA DlA WYsTAWCóW

uMieszczenie baneru 
reklaMoweGo w salach obrad
Mały baner 0,5 x 1,0 m – 4000 PLN
Średni baner 1,0 x 1,0 m – 6000 PLN
Duży baner 2,0 x 2,0 m – 7500 PLN

dofinansowanie kosztów 
PodRóży dla zaPRoszonego 
preleGenta i publiczne 
Podziękowanie za wsPaRcie na 
Początku sesji
Z Europy – 5000 PLN
Spoza Europy – 9000 PLN

sPonsoRowanie usług 
GastronoMicznych
Miejsce na logo firmy w czasie powitalnego 
koktajlu – 3000 PLN 
Miejsce na logo firmy w czasie obiadów – 
10000 PLN 
Miejsce na logo firmy w czasie uroczystej 
kolacji – 12000 PLN 

Wszelkie materiały sponsorzy przygotowują 
i dostarczają na własny koszt oraz są 
odpowiedzialni za ich treść. Inne propozycje 
będą rozważane i podlegają negocjacjom.



Wystawa 66. 
Zjazdu EAAP

Wystawa 66. Zjazdu EAAP
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Miejsce do rozstawienia 
własnego namiotu:
do 10 m2 – 1600 PLN
do 20 m2 – 3200 PLN

Opłata obejmuje:
  dostęp do energii elektrycznej w miejscu 
przeznaczonym na namiot wystawcy;
  bezpłatny udział jednej osoby 
w „Krajowym forum nauka-praktyce” 
w dniu 4 września 2015 roku (Local 
Industry Day);
  umieszczenie nazwy i danych 
kontaktowych firmy w katalogu wystawy.

indywidualny naMiot dla 
wystawcy dostarczony przez 
orGanizatora:
3m x 3m – 2400 PLN (na planie 18,19,24,25)
3m x 6m – 4400 PLN (na planie 20,21,22,23)

Opłata obejmuje:
  namiot z utwardzoną podłogą;
  jeden stół, cztery krzesła;
  dostęp do energii elektrycznej;
  bezpłatny udział jednej osoby 
w „Krajowym forum nauka-praktyce” 
w dniu 4 września 2015 roku (Local 
Industry Day);
  umieszczenie nazwy i danych 
kontaktowych firmy w katalogu wystawy.

boks wystawienniczy 
w naMiocie wystawowyM:
 6 m2 – 3900 PLN (na planie 6 - 13)
 9 m2 – 5600 PLN (na planie 1 - 5, 17)
12 m2 – 6500 PLN (na planie 14 - 16)
18 m2 – 7800 PLN (na planie 1+2, 4+5)

Opłata obejmuje:
  boks wystawienniczy w namiocie 
wystawowym;
  jeden stół, cztery krzesła; 
  oświetlenie i dostęp do energii 
elektrycznej;
  bezpłatny udział jednej osoby 
w „Krajowym forum nauka-praktyce” 
w dniu 4 września 2015 roku (Local 
Industry Day);
  umieszczenie nazwy i danych 
kontaktowych firmy w katalogu wystawy.

wystawienie sPRzętu na teRenie 
parkinGu obok naMiotów 
wystawienniczych
duża maszyna – 1300 PLN
mała maszyna – 700 PLN

Opłata obejmuje: 
  miejsce do ustawienia pokazywanego 
sprzętu lub maszyn w zależności od 
potrzeb.

dodatkowe oPłaty 
(dobRowolne):

  udział w „Krajowym forum nauka-
praktyce” (Local Industry Day) – 120 PLN 
od osoby;
  obiad i przerwy kawowe w dniach 
3–4 września 2015 roku – 80 PLN dziennie 
od osoby; 
  umieszczenie logo i opisu działalności 
firmy w katalogu wystawy oraz linku do 
strony firmy na stronie PTZ – 800 PLN.

Wysokość opłat wystawowych podlega 
negocjacji.

Opłaty WystaWOWE:PlAN WYsTAWY 66. zJAzDU EAAP



Zasady udZIału  
W 66. ZJEźdZIE Eaap 
ORAz WYsTAWIE

pRZydZIał mIEJsCa WystaWOWEgO
Organizator przydziela miejsce wystawowe wg kolejności 
zgłoszeń. Organizator uwzględni w miarę możliwości życzenia 
Wystawcy odnośnie lokalizacji stoiska.

ZgłOsZEnIa I płatnOśCI
Zgłoszenie udziału w Wystawie następuje przez wypełnienie 
i przesłanie do Organizatora drogą elektroniczną lub faksem 
formularza zgłoszeniowego wystawcy oraz uiszczenie nie 
mniej niż 50% kosztów zamówionej powierzchni. Płatności 
należy dokonać przelewem bankowym na konto Zjazdu. 
Pozostała należność musi zostać uiszczona nie później niż do 
15 lipca 2015 r. przelewem na konto Zjazdu, wskazane przez 
Organizatora, pod rygorem unieważnienia zgłoszenia.

REzYgNACJA
Wystawcy przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Wystawie 
jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających 
taką rezygnację. O zamiarze rezygnacji z udziału w Wystawie, 
Wystawca informuje Organizatora na piśmie. Za datę rezygnacji 
uznaje się datę dostarczenia ww. pisma do Organizatora.
W przypadku rezygnacji w terminie do 31 maja 2015 r. 
Wystawca otrzyma zwrot całej wpłaty, od 1 czerwca do 
15 lipca 2015 Wystawca ponosi koszty w wysokości 50% 
kosztów zamówionej powierzchni. Jeżeli Wystawca wcześniej 
uiścił kwotę przekraczającą 50% kosztów, różnica pomiędzy 
uiszczoną kwotą, a kwotą wynikającą z 50% kosztów 
zamówionej powierzchni zostanie Wystawcy zwrócona na 
wskazane przez niego konto bankowe. W przypadku rezygnacji 
po 16 lipca 2015 r. zwrot kosztów nie przysługuje.

użyWanIE pRZEstRZEnI 
WYsTAWOWEJ
Wystawca zobowiązuje się do 
zapewnienia kompetentnej obsługi na 
przydzielonym stoisku wystawowym 
w czasie trwania godzin otwarcia 
Wystawy. Aktywność wystawowa 
Wystawcy nie może wykraczać 
poza przydzieloną mu przestrzeń 
wystawową.

OdpOWIEdZIalnOść
Organizator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody w majątku 
Wystawcy, to jest za jego utratę lub 
uszkodzenie powstałe podczas trwania 
wystawy, jak i jej instalacji i demontażu. 
Organizator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody osób 
prezentujących lub odwiedzających 
stoisko wystawowe. Wszelkie 
roszczenia osób, które doznały szkód 

podczas odwiedzin danego stoiska 
wystawowego, będą kierowane do 
Wystawcy.

ZmIany I uZupEłnIEnIa 
Organizator rezerwuje sobie prawo 
do zmiany terminu i czasu trwania 
Wystawy, w tym do całkowitego jej 
odwołania w przypadku zaistnienia 
nadzwyczajnych okoliczności 
uzasadniających takie zmiany. 
Organizator rezerwuje sobie prawo 
do wydania dodatkowych przepisów 
i regulacji, o ile zaistnieje taka potrzeba. 
Dodatkowe przepisy i regulacje są 
wiążące dla Wystawcy w momencie 
dostarczenia ich Wystawcy w formie 
pisemnej.
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