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Rzeszów, 2022-04-15 

Komunikat  1 
XIII Ogólnopolska Konferencja „Flawonoidy i ich zastosowanie” organizowana przez: Katedrę Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej Politechniki Rzeszowskiej, Katedrę i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Rzeszowski,  
odbędzie się w dniach 8-9.09.2022 r. w Łańcucie w Hotel-Łańcut (http://www.hotel-lancut.pl). 

Konferencja ma charakter naukowy i poświęcona jest problematyce wydzielania, właściwości i zastosowania 
flawonoidów pochodzenia naturalnego, syntezie nowych pochodnych flawonoidów, ich kompleksów z metalami, 
właściwościom chemicznym i biologicznym oraz zastosowaniom medycznym i technologicznym. 

Czynny udział w konferencji może być realizowany w formie referatu (20-25 min), komunikatu (10-15 min) lub 
posteru. W ramach opłaty konferencyjnej można zgłosić maksymalnie dwie prezentacje.  

Opłata konferencyjna wynosi: 

a) czynny udział:   850 zł – pełna opłata,   750 zł – doktoranci i studenci z potwierdzonym statusem, 

b) bierny udział:   700 zł – uczestnicy nie prezentujący prac lub osoby towarzyszące. 

Opłata obejmuje: 

 uczestnictwo w obradach, 

 wyżywienie (obiady, kolacje), 

 przerwy kawowe, 

 opublikowanie jednego artykułu w monografii naukowej, 

 udział w spotkaniu towarzyskim. 

Opłata nie obejmuje kosztów noclegów. Noclegi należy rezerwować indywidualnie. Dla uczestników konferencji 
przygotowana jest w Hotel-Łańcut (e-mail: recepcja@hotel-lancut.pl) oferta promocyjna - podczas rezerwacji 
noclegów należy podać hasło „flawonoidy”. 

W 2022 roku zostanie wydana recenzowana monografia z numerem ISBN przez Oficynę Wydawniczą Politechniki 
Rzeszowskiej (wydawnictwo z listy MEiN), poświęcona flawonoidom. W ramach opłaty konferencyjnej (pełna opłata 
i doktoranci) możliwe jest opublikowanie jednego artykułu w monografii. Koszt opublikowania dodatkowego 
artykułu wynosi 400 zł. Pełne teksty prac do monografii przygotowane według zaleceń zamieszczonych na stronie 
internetowej Konferencji, należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: flawon@prz.edu.pl lub złożyć w Biurze 
Konferencji. 

Terminarz: 

 rejestracja uczestników (na stronie  http://flawonoidy.prz.edu.pl) – do 30 czerwca 2022 r. 

 dokonanie opłaty – do 12 sierpnia 2022 r. 

 dostarczenie pełnych tekstów prac do monografii – do 8 września 2022 r. 

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto: 
 Politechnika Rzeszowska, Bank PEKAO S. A. II o/Rzeszów 
 Nr  29 1240 2614 1111 0000 3958 6445 

tytuł przelewu: Flawonoidy-2022, IMIĘ i NAZWISKO uczestnika (w przypadku przelewów zbiorczych należy podać 
Imię i Nazwisko i wysokość opłaty każdej osoby). 

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie http://flawonoidy.prz.edu.pl. Program Konferencji, 
zawierający wykaz wystąpień i imprez towarzyszących, zostanie podany w Komunikacie 2. 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONFERENCJI !  

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz 

Politechnika Rzeszowska 
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