
I. Uczestnik:

Imię i nazwisko:

Afiliacja:

Stopień lub tytuł naukowy:

Kierunek i rok studiów:

II. Dane kontaktowe:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

III. Proszę o wystawienie faktury:

tak

nie 

IV. Dane do faktury:

Nazwa nabywcy:

Adres nabywcy:

NIP nabywcy:

V. Zgłaszam:

udział w konferencji i referat do publikacji z wygłoszeniem w trakcie konferencji  170 zł 

udział w konferencji i referat do publikacji bez wygłoszenia w trakcie konferencji 170 zł  

udział w konferencji bez referatu (wolny słuchacz na prawach prelegenta) 150 zł 

referat do publikacji bez udziału w konferencji  120 zł 

VI. Tytuł referatu:
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VII. Uwagi:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS 

(Wydział Prawa i Administracji, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) w celu realizacji konferencji 

naukowej VIII Zjazd Prawników-Administratywistów i przeprowadzania procesu wydawniczego związanego 

z przygotowaniem publikacji pokonferencyjnej. 

Nazwa pliku powinna odpowiadać następującemu wzorowi: 

Imię i nazwisko, formularz-VIII.Zjazd 

(np. Jan Kowalski, formularz-VIII.Zjazd) 

Formularz Zgłoszeniowy wraz z abstraktem należy przesłać w terminie do 18 marca 2018 r. 

na adres e-mail: viii.zjazd.sknp@gmail.com  

Prosimy o zatytułowanie wiadomości mailowej według następującego wzoru: 

Imię i nazwisko, zgłoszenia-VIII.Zjazd 

(np. Jan Kowalski, zgłoszenie-VIII.Zjazd) 

Informacje o danych bankowych i terminie uiszczenia opłaty konferencyjnej otrzymają Państwo 

wraz z informacją zwrotną o zakwalifikowaniu do czynnego udziału  

w VIII Zjeździe Prawników-Administratywistów. 

Wszelkie pytania dotyczące VIII Zjazdu Prawników-Administratywistów 

prosimy kierować na następujący adres e-mail: viii.zjazd.sknp@gmail.com 

Szczegółowe informacje i aktualności dotyczące konferencji naukowej  

VIII Zjazd Prawników-Administratywistów  

znajdują się na stronie www.sknp.umcs.pl  

oraz na oficjalnym profilu Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS na Facebooku: 

fb.com/sknpumcs. 

mailto:viii.zjazd.sknp@gmail.com
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