KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
XII FORUM EUROPA NOSTRA
konferencja naukowa pod hasłem roku 2019 UNWTO
„Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla wszystkich”.
Termin konferencji - 18 października 2019 roku.
Miejsce: Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk
Imię i nazwisko, stopień lub
tytuł naukowy
Instytucja
Stanowisko
Adres do korespondencji
Tel.
E - mail:
Dane do faktury
(instytucja, adres, NIP)

Jestem zainteresowany uczestnictwem (prosimy o zaznaczenie właściwej
odpowiedzi znakiem X):
z referatem

bez referatu

Proponowany temat
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Jestem

zainteresowany

publikacją

w

następujących

zeszytach

naukowych/monografii (proszę zaznaczyć symbol X).
Economic and Social Development - Conference Proceedings
(materiały indeksowane w bazie Web of Science Core Collection)- język
angielski
Rozdział w recenzowanej monografii w wydawnictwie z listy MNiSW – język polski

Informacje
Po przesłaniu zgłoszenia i abstraktu otrzymają Państwo decyzję Komitetu Naukowego
o
przyjęciu
lub
nieprzyjęciu
zgłoszenia.
Temat
powinien
być
zgodny
z problematyką konferencji. Abstrakt (150 – 200 słów) powinien zawierać wprowadzenie,
cele, metody i wnioski.
Osoby, które otrzymały pozytywną decyzję Komitetu Naukowego o przyjęciu
abstraktu zobowiązane są do przesłania pełnego tekstu referatu oraz wniesienia opłaty
konferencyjnej. Wymogi redakcyjne dotyczące poszczególnych wydawnictw znajdą się na
stronie konferencji fen.umg.edu.pl.

Koszt udziału w konferencji:





Udział bez publikacji – 100 zł
Udział bez publikacji (student) – 50 zł
Udział z publikacją w zeszycie naukowym – 500 zł
Udział z publikacją w monografii – 250 zł

Termin zgłoszenia – 30 lipca 2019 r.
Termin oddania pełnego tekstu referatu i wniesienia opłaty konferencyjnej do 1 września
2019 r.
Termin decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu referatu – 15 września 2019 r.
W przypadku nieprzyjęcia referatu nastąpi zwrot wniesionej opłaty pomniejszony o
opłatę administracyjną w kwocie 30 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto:
Academia Europa Nostra
Lubieszynek 2, 83-404 Nowa Karczma
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA, Nr konta: 94 2030 0045 1110 0000 0396 6780

Tytuł wpłaty: FEN 2019 wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika


Proszę o fakturę tak



Zgadzam się na wystawienie i doręczenie faktury elektronicznej: tak

Data: ………………….

nie
nie

Podpis osoby
odpowiedzialnej za zgłoszenie: ……………………………

Informacje dodatkowe:
Kartę zgłoszenia, abstrakt, RODO oraz pełny tekst referatu należy przesłać na adres email: biuro@academiaeuropanostra.eu
Dowód wpłaty opłaty konferencyjnej proszę kierować na adres e-mail:
biuro@academiaeuropanostra.eu ,(w tytule maila proszę wpisać:
OPŁATA XII FEN 2019 + imię i nazwisko uczestnika).
Nocleg we własnym zakresie.

Strona konferencji: fen.umg.edu.pl

