MIĘDZYNARODOWA KONFERENCA NAUKOWA
„Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki”,
24-26 września 2014 rok, Białystok ul. Zwycięstwa 14/3

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2
1. Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-26 września 2014 roku zarezerwowane zostały
dla Uczestników Konferencji, pokoje 2-osobowe w dwóch hotelach znajdujących się w
centrum Białegostoku (Hotel Esperanto i Hotel Branicki). Prosimy o podanie
ewentualnych preferencji noclegowych (z kim chcieliby Państwo dzielić pokój).
W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety. W przypadku
nieotrzymania takich informacji Organizatorzy sami dokonają podziału.
2. Prosimy również o informację odnośnie: obecności na kolacji w dniu 24 września oraz
25 września 2014 roku.
3.

Przypominamy, że 10 września 2014 roku upływa termin nadsyłania referatów. Zasady
przygotowania artykułów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.ebookwse.pl w zakładce Konferencja.

4. W dniach 15-16 września 2014 roku prześlemy Państwu ostateczną wersję programu
konferencji. Przewidywany czas wystąpień w sesjach plenarnych będzie wynosił od 15
do 20 minut. W trakcie wystąpienia będzie można wykorzystać prezentacje
multimedialne.
5. W dniach 24-26 września 2014 roku będzie można skorzystać z transportu
zorganizowanego przez organizatorów.
Organizatorzy zapewniają transport w dniach 24 i 25 września 2014 roku po
zakończeniu obrad, z Wyższej Szkoły Ekonomicznej do hoteli oraz w dniu 25 i 26
września 2014 r. z hoteli na miejsce obrad. Dodatkowo zostanie zapewniony
Uczestnikom transport w dniu 25 września 2014 roku z hoteli na miejsce kolacji
(kolacja wyjazdowa).
6. Przypominamy, że w dniach 24-26 września 2014 roku w czasie trwania konferencji w
holu głównym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku zorganizowane będą Targi
Książki Naukowej.
7. W sprawie uwag prosimy o kontakt mailowy na adres: ebook@wse.edu.pl
Wszystkie komunikaty i informacje będą zamieszczane na stronie internetowej konferencji
www.ebook-wse.pl w zakładce Konferencja.
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Załącznik . Ankieta
Imię i nazwisko

Proszę o pokój z:

Deklaruję udział w uroczystej
kolacji w dniu 24.09.2014 roku

Tak
Nie

Deklaruję udział w kolacji w dniu
25.09.2014 roku

Tak
Nie
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