Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie i Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych
zapraszają na

iii ogÓLnoPoLsKĄ KonFerencJe nAUKoWĄ

oraz

V WYsTAWę innoWAcYJnYch roZWiĄZAń
urządzeń badawczo-pomiarowych i nowych technologii

ZgłosZenie – PrAcoWniK nAUKoWY, doKTorAnT, sTUdenT
Udział czynny

Udział bierny

do 31.08.2016

100,00 zł

bez opłat

po 31.08.2016

150,00 zł

bez opłat

Udział w obradach konferencji

✔

✔

Certyﬁkat uczestnictwa w konferencji
oraz certyﬁkat uczestnictwa w wybranych warsztatach*

✔

Prezentacja zgłoszonego tematu do wyboru
Sesja konferencji – prezentacja multimedialna
Sesja posterowa – plakat**

✔

W przypadku chęci publikacji naukowej prosimy
o nadesłania streszczenia (2 strony) do dnia
15.07.2016 r. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, podjęta zostanie szybsza ścieżka druku wybranych
artykułów w następujących czasopismach:
• Actual Problems of Economics,
• Advances in Science and Technology,
• Applied Computer Science,
• Combustion Engines,
• Inżynieria Ekologiczna,
• Inżynieria Rolnicza,
• Management and Production Engineering Review,
• Modele Inżynierii Teleinformatyki
• Technologia i Automatyzacja Montażu,
• Zarządzanie Przedsiębiorstwem,

Termin rejestracji:

Uczestnictwo w konferencji obejmuje:

Dodatkowe opłaty za publikacje:

Materiały konferencyjne
(publikacja zwarta z numerem ISBN, program konferencji,
spis tytułów posterów i wystąpień, streszczenie – 2 strony)

✔

Promocyjne materiały konferencyjne (gadżety)

✔
✔

Catering

rozdziału w monograﬁi naukowej

100,00 zł

w czasopiśmie naukowy

300,00 zł

* certyﬁkaty wydawane są oddzielnie dla każdego uczestnika PSD-2016. W przypadku prezentacji wieloautorskiej otrzymuje go prelegent lub pierwszy autor.
** prezentację Power Point lub plakat – wykonaną przez autora (plakat format A1) należy dostarczyć do organizatorów najpóźniej w dniu rozpoczęcia PSD-2016.

ZgłosZenie – PrZedsięBiorcA / FirmA
A. udział wraz ze stoiskiem
promocyjno-wystawienniczym:

B. udział
w Warsztatach/ Konferencji:

ZGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIE

do 15.10.2016 r. po 15.10.2016 r.

do 15.10.2016 r. po 15.10.2016 r.

2460,00 zł

3075,00 zł

200,00 zł/os.

250,00 zł/os.

200,00 zł/os.

250,00 zł/os.

150,00 zł

200,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

Wpłaty prosimy dokonać na konto: CINE, ul. Agatowa 19/57, 20-571 Lublin, Idea Bank: 49 1950 0001 2006 0520 9088 0002

