Pozvánka na 24. odbornou konferenci s mezinárodní účastí

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2017
pořádanou 4. října 2017 na VFU Brno
http://www.vfu.cz/welfare/

Konference je zaměřena na aktuální otázky ochrany
a welfare hospodářských zvířat, zájmových zvířat,
pokusných zvířat a volně žijících zvířat včetně zvířat
v zoologických zahradách a handicapovaných zvířat.
Konference je určena pro pracovníky státních orgánů
ochrany zvířat, veterinární praxe, chovatelské praxe,
univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad a další
zájemce o danou problematiku.
Místo konání:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Organizační výbor:
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
MVDr. Simona Ninčáková
MVDr. Jiří Kruml
Ing. Vladimíra Enevová
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Odborný výbor:
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
MVDr. Zbyněk Semerád
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Pokyny pro aktivní účastníky konference:
Z konference bude vydán sborník příspěvků. Pro uveřejnění příspěvku ve sborníku zašlete textový
soubor (Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1, všechny okraje 2,5 cm) do
31. srpna 2017 e-mailem na adresu enevovav@vfu.cz. Příspěvky upravte dle zásad pro publikování
v odborných časopisech [Název / Title - dvojjazyčně, Jméno autora (autorů), Pracoviště / Affiliation –
dvojjazyčně, e-mailová adresa korespondenčního autora, Summary / Souhrn - dvojjazyčně, Klíčová
slova / Keywords – dvojjazyčně, Úvod, Materiál a metodika, Výsledky a diskuze, Závěr, Literatura].
Předpokládaná délka referátu je 15 minut. Postery budou prezentovány v elektronické podobě na
velkoplošné dotykové obrazovce.
Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvku jako referátu nebo posteru
(podle množství a zaměření přihlášených prací).
Předběžný harmonogram konference:
4. října 2017
10,00 – 16,00 hod
jednání konference v aule VFU Brno
Podrobný program konference bude registrovaným účastníkům zaslán v září.
Registrace a bližší informace: Ing. Vladimíra Enevová (enevovav@vfu.cz)
ÚČAST NA KONFERENCI JE BEZ POPLATKU.

International Conference

ANIMAL PROTECTION AND WELFARE 2017
4 October 2017
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
Palackeho tr. 1946/1, Brno
Czech Republic
http://www.vfu.cz/welfare/

The conference is summoned to discuss any
issues related to the protection and welfare of
farm
animals,
companion
animals,
experimental animals and wild animals,
including animals in zoological gardens and
handicapped animals.
It is addressed to scientists, governmental
authorities, veterinarians, students, NGOs…
and anybody who is interested in the
conference topics.

Paper/abstract submission deadline 31 August 2017
All accepted papers/abstracts will be published in the Conference Proceedings.
Instructions for authors: The text should be in Times New Roman (size 12), all
margins 2.5 cm, spacing 1 throughout. The layout of the text: Paper title, Full
names of authors (first names, middle and last names), Affiliation of each
author, E-mail address of the corresponding author, Summary, Keywords,
Introduction, Material and Methods, Results and Discussion, Conclusion,
Acknowledgments, References.
Oral presentation ca. 15 minutes. Posters will be displayed in digital format.

Paper/abstract submission and registration at
voslarovae@vfu.cz

THERE IS NO REGISTRATION FEE.
PARTICIPATION IN THE CONFERENCE IS FREE OF CHARGE.

