KARTA ZGŁOSZENIOWA
(wypełniamy wyłącznie białe pola)

Imię i nazwisko uczestnika konferencji:

Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy opiekuna naukowego:

Wybór dowodu płatności*
(zaznaczyć X)

Nazwa i adres instytucji
(Uczelnia, Instytut, Wydział, Katedra, ulica, nr, miasto, numer kodu):
Faktura*

Paragon*

W przypadku wyboru faktury proszę podać niezbędne dane adresowe:
PILNIE PROSIMY UPEWNIĆ SIĘ, czy podane dane są właściwe.
Nazwa instytucji, adres i NIP:

Adres e-mail uczestnika konferencji:

Numer telefonu uczestnika konferencji:

DEKLARUJĘ UDZIAŁ:
(zaznaczyć X)

1 - Nowe trendy w naukach
przyrodniczych i inżynieryjnych

2- Nowe trendy w naukach humanistycznych,
ekonomicznych i społecznych

1.12.2018 - Poznań
2.12.2018 - Warszawa
8.12.2018 – Wrocław
15.12.2018 - Kraków
Wybieram formę wystąpienia*

Referat*:

Poster*:

(PROSZĘ zaznaczyć X jedną formę wystąpienia)

Temat roboczy wystąpienia (w ramach podstawowej opłaty konferencyjnej) :

Dodatkowo wybieram drugą formę wystąpienia*

Referat*:

Poster*:

(PROSZĘ zaznaczyć X)

Temat roboczy dodatkowego wystąpienia (w ramach dodatkowej opłaty konferencyjnej):

Dodatkowo wybieram poster jako trzecie wystąpienie*
Temat roboczy trzeciego wystąpienia (w ramach dodatkowej, specjalnej opłaty konferencyjnej):

Przed dniem konferencyjnym*

Jestem zainteresowany rezerwacją noclegu: (zaznaczyć X)

Po dniu konferencyjnym*

Uczestnicy zainteresowani rezerwacją noclegu zostaną poinformowani e-mailowo o możliwościach noclegowych

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO 7.11.2018 przesłać streszczenie mojego wystąpienia (plik doc lub docx)
Zapoznałem się z treścią komunikatu I. Przyjmuję do wiadomości, że mój artykuł pokonferencyjny o którym mowa jest w Komunikacie I zostanie
opublikowany jeśli zastosuje się do terminarza nadsyłania artykułu i wymogów redakcyjnych oraz dostarczę pozytywną recenzję-------------------------------Podpis opiekuna naukowego
W wypadku formy elektronicznej zgłoszenia - wpisać Imię i Nazwisko

Podpis uczestnika konferencji
W wypadku formy elektronicznej zgłoszenia - wpisać Imię i Nazwisko

Zasady nadesłana zgłoszenia:
1. Kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej (Plik WORD doc lub docx) prosimy przesłać na adres: konferencja@doktorant.com.pl
2. Prosimy o jednoczesne przesłanie podpisanego scanu (plik pdf lub jpg) - nieobowiązkowe
3. W treści e-maila należy podać : imię i nazwisko, nazwę uczelni lub instytucji oraz temat roboczy wystąpienia
* Właściwe zaznaczyć X

