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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

W INTERDYSCYPLINARNEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ  
„NAUKOWCY DAWNIEJ I DZIŚ – OSOBOWOŚĆ, ROLA, PROFESJONALIZM” 

20 kwietnia 2018 roku 

Miejsce konferencji: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53, 40–126 Katowice 

 

Zgłoszenie uczestnictwa na załączonej KARCIE należy przesłać do 20.02.2018 r. na adres 

e-mail: konferencjanaukowcy.wpips@us.edu.pl 

Imię i nazwisko  

Stopień/tytuł naukowy  

Afiliacja (miejsce pracy 

lub  miejsce nauki – w 

przypadku doktorantów) 

 

Adres do korespondencji  

Numer telefonu 

umożliwiającego kontakt 
 

Adres e-mail  

Dane do faktury 

(informacja uzupełniająca 

pod tabelą) 

Nazwa instytucji lub imię i nazwisko:  

 

Adres: 

 

NIP: 

 wystawić fakturę           

 nie wystawiać faktury 

Rodzaj uczestnictwa 

(informacja uzupełniająca 

pod tabelą) 

 referat 

 komunikat z badań 

 głos w dyskusji 

 poster 

 udział bierny 

Tytuł referatu/ 

komunikatu 

z badań/głosu w 

dyskusji/postera 

 

(oraz streszczenie  w  

j. polskim max. ½ 

strony)* 

 

 

 

Tytuł: 

 

 

Streszczenie: 
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przez organizatorów to: rzutnik multimedialny, laptop. 
 

 Faktury potwierdzające wpłatę są wystawiane zgodnie z dokonaną wpłatą. Jeżeli uczestnik 

konferencji dokonał płatności z konta osobistego, może otrzymać tylko fakturę imienną. 

Fakturę taką organizatorzy przygotowują na życzenie Uczestnika. Jeżeli Uczestnik potrzebuje 

faktury wystawionej na swoją uczelnię/instytucję lub firmę, którą reprezentuje, płatność za 

jego udział musi zostać dokonana przez jego zakład pracy, w tytule płatności podając: 

Konferencja „Naukowcy dawniej i dziś…” – Imię i nazwisko Uczestnika. Na tej podstawie 

wystawiamy fakturę vat na zakład pracy. Oryginał faktury wysyłamy listem poleconym na 

adres zakładu pracy.  

 

 Preferowany w przypadku Uczestników z zagranicy (oprócz polskiego) język wystąpienia i 

tekstu do recenzowanej monografii naukowej – angielski lub inne języki kongresowe. 

Możliwość wygłoszenia i opublikowania również tekstów w innym języku – po uzgodnieniu z 

organizatorem konferencji.  

 

 Zalecenia dotyczące wstępnych wymogów edycyjnych – w załączniku 3.  

 

 Więcej informacji (m.in. szczegółowy program konferencji oraz ostateczne wymogi 

techniczne odnośnie do tekstu) zostanie podanych w kolejnym komunikacie poprzedzającym 

konferencję.  

Publikacja tekstu w 

monografii 

po konferencji  

(termin przesłania do 

30.04.2018 r.) 

 TAK     

  

 NIE 

Autor/Autorzy tekstu 

 

 

 


