KARTA UCZESTNICTWA
w ogólnopolskiej konferencji pt.
„PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ”
Białystok, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 13-14 maja 2010 r.
Dane uczestnika
Imię i nazwisko
Tytuł naukowy
Stanowisko
E-mail
Telefon służbowy
Telefon komórkowy
Dane instytucji delegującej
Pełna nazwa
Adres firmy

Kod pocztowy
Ulica
Województwo

Forma uczestnictwa:
□ udział w konferencji z referatem

-

Miejscowość
Numer

□ udział w konferencji bez referatu

Tytuł referatu:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Autorów referatów bardzo prosimy o przysłanie do dnia 25 kwietnia 2010 r. streszczeń referatów, ewentualnie
głównych tez. Szczegóły i zalecenia dla Autorów na stronie www.ebook-wse.pl.
ZGŁOSZENIA:
1. Uczestnicy proszeni są o przesyłanie karty uczestnictwa wypełnionej drukowanymi literami, pocztą, faxem
lub e-mailem na adres Organizatora najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2010 r.
2. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Za przyjęte zgłoszenie uważa się to, które Organizator potwierdzi telefonicznie lub poprzez e-maila. Osoba, która otrzyma
potwierdzenie zgłoszenia, uzyskuje status Uczestnika konferencji.
NOCLEGI:
□ 12/13 maja 2010 r. (nocleg płatny 256 zł p. 1-os., 288 zł p. 2-os., rezerwacja na życzenie Uczestnika)
□ 13/14 maja 2010 r. nocleg bezpłatny
REZYGNACJE:
W przypadku zgłoszenia się i braku pisemnej rezygnacji z udziału w Konferencji (najpóźniej do 30 kwietnia 2010 r.)
zobowiązuję się do pokrycia kosztu uczestnictwa w wysokości 427 zł/os. i upoważniam Wyższą Szkołę Ekonomiczną w
Białymstoku do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
ORGANIZATOR:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Biuro Projektu p.14, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
tel. 85 652 50 94, fax. 85 652 50 62 tel. kom. 606 620 555, e-mail: ebook@wse.edu.pl
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm).

........................................, dnia.....................................

.....................................................
Podpis Uczestnika

…………………………..

…………………………

Pieczęć adresowa instytucji

Podpis Uczestnika

