INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Dział Marketingu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
e-mail: krynica2017@itb.pl
fax (22) 57 96 479

Karta zgłoszenia uczestnictwa
Zgłaszam udział w 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy Zdroju w dniach 17-22 września 2017 r.
Imię . .................................................................................................................................................................................................
Nazwisko . ......................................................................................................................................................................................
Tytuł naukowy / zawodowy . ..................................................................................................................................................
Uczelnia / Instytucja / Firma ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji . .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
e-mail …………………………………………..…………….. tel. kontaktowy ………………….......................……………………
Opłata konferencyjna (proszę zaznaczyć właściwe)
Termin wpłaty do 30.03.2017
 1.000 zł + 23% VAT - uczestnik
 700 zł + 23% VAT - młody uczestnik*
 700 zł + 23% VAT - osoba bez materiałów
konferencyjnych

Termin wpłaty do 28.06.2017
 1.050 zł + 23% VAT - uczestnik
 750 zł + 23% VAT - młody uczestnik*
 750 zł + 23% VAT - osoba bez materiałów
konferencyjnych

* dotyczy autorów samodzielnych prac przyjętych do druku, którzy w dniu rozpoczęcia Konferencji nie ukończyli 35. roku życia

Dane do faktury
Instytucja .......................................................................................................................................................................................
Adres ...............................................................................................................................................................................................
NIP . ..................................................................................................................................................................................................
Zobowiązuję się do wniesienia opłaty konferencyjnej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału
w konferencji po dniu 28 czerwca 2017 r. koszty nie będą zwracane, a materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 172
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1489), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji konferencji oraz otrzymywania drogą elektroniczną na e-mail podany wyżej informacji o usługach
i produktach uczestników konferencji.

.......................................................................
(podpis uczestnika)

.......................................................................
(data, podpis i pieczątka
kierownika instytucji zgłaszającej)

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Dział Marketingu
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
e-mail: krynica2017@itb.pl
fax (22) 57 96 479

Zgłoszenie referatu
Zgłaszam referat na 63. Konferencję Naukową Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy Zdroju w dniach 17-22 września 2017 r.
(wypełnia tylko jeden współautor)
Proszę zaznaczyć temat wiodący:
Czasopismo Materiały Budowlane
 budownictwo ogólne
 fizyka budowli
 inżynieria materiałów budowlanych
 inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. Journal of Civil Engineering,
Environment and Architecture
 konstrukcje betonowe
 konstrukcje metalowe
 mechanika konstrukcji i materiałów
Czasopismo Acta Scientiarum Polonorum: seria Architectura
 geotechnika
 budownictwo hydrotechniczne
 inżynieria komunikacyjna
Autorzy (imię i nazwisko, instytucja):
1. . ......................................................................................................................................................................................................
2. . ......................................................................................................................................................................................................
3. . ......................................................................................................................................................................................................
Tytuł referatu:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Decyzję, w którym czasopiśmie ostatecznie opublikowany zostanie referat podejmie Komitet Naukowy
Konferencji Krynica 2017.

