KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
V Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych
Wyzwania XXI wieku – Człowiek, kultura, nauka, postęp
10 kwiecień 2014 roku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. 15 822-90-15
Fax. 15 823-57-88

Dane osobowe
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………..............................................................................
Telefon kontaktowy…………………………………………………e-mail…………………………………………………………………………………
Uczelnia……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji .……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane do wystawienia faktury
Nazwa Uczelni/Imię i nazwisko……………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ulica……………..…………………………………nr…………… miasto…………………………… kod pocztowy……………………….
NIP .……………………………………….………………………………
Forma udziału w Sesji

z referatem

bez referatu

inna forma (jaka?)………………………… (poster, wystawa, film, itp.)

Tytuł referatu/ posteru, wystawy itp.
……………………………………………………………………………….................................................................................................
Proszę o zarezerwowanie noclegu:
9/10.04.2014

10/11.04.2014 (Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu ani kosztów podróży)

Koszty noclegów : około 70 zł od osoby
Koszty uczestnictwa
200 zł - udział w Sesji z referatem do publikacji, wyżywienie (obiad, grill, napoje), materiały konferencyjne
120 zł - publikacja referatu bez udziału w Sesji
80 zł - udział w Sesji bez referatu do publikacji, wyżywienie (obiad, grill, napoje), materiały konferencyjne
W zależności od wybranego wariantu uczestnictwa w Sesji, opłatę należy uiścić przelewem na konto PKO BP
S.A. O/Tarnobrzeg 29102049130000920200119438, z dopiskiem (imię i nazwisko) - V Ogólnopolska Sesja Kół
Naukowych. Opłatę należy uiścić do 31 marca 2014 r.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Sesji później niż 10 dni przed rozpoczęciem Sesji lub niezgłoszenia się uczestnika na Sesję opłata
nie podlega zwrotowi. Rezygnacji z udziału w Sesji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta najpóźniej 10 dni
przed Sesją).

Kartę uczestnictwa wraz z tematem referatu prosimy przesłać listownie, faxem lub pocztą elektroniczną
do dnia 28 lutego 2014 r. na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822-90-15 wew.235, Fax. 15 823-57-88
e-mail: sekretariatipiz@pwsz.tarnobrzeg.pl
www.pwsz.tarnobrzeg.pl
Informacji dotyczących Sesji udziela Pani mgr Marta Stec pod numerem telefonu 15 822-90-15 wew. 235.
Szczegółowy program Sesji zostanie przesłany w terminie późniejszym w formie komunikatu.

…………………………………………………
Podpis uczestnika sesji

………………………………………………………
Podpis i pieczątka kierownika jednostki

