Katedra Turystyki Wiejskiej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
i
Wielkopolski Park Narodowy
III Konferencja Naukowa
TURYSTYKA WIEJSKA. NAUKA, EDUKACJA, PRAKTYKA
Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych
Poznań – Jeziory, 12 – 14 listopad 2018 r.
Konferencja współorganizowana przez:

KARTAZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko
Tytuł/ stopień naukowy
Instytucja, nazwa
i adres
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
DEKLARACJA FORMY UCZESTNICTWA
(nocleg: zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych, wyżywienie, udział we wszystkich przewidzianych wydarzeniach)
pełny udział pracownicy naukowi, pracownicy parków
pełny udział studenci, doktoranci (konieczny dokument
narodowych , krajobrazowych, LGD
potwierdzający statusu)

150 zł brutto

75 zł brutto
DEKLARACJA KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEGO TRANSPORTU
12.11.2018 autokar z
Poznania (z Dworca Gł.) do
Jezior (wyjazd ok. godz.
10.00)

nie jestem
zainteresowany/a

jestem zainteresowany/a

14.11.2018 autokar z Jezior do
Poznania (Dworzec Gł.)
(wyjazd ok. 15.45)
jestem zainteresowany/a

transport między miejscem
obrad (Jeziory) a miejscem
noclegowym
w dniu 12.11
w dniu 13.11
w dniu 14.11
podczas całej konferencji

DEKLARACJA UDZIAŁU W SESJI TERENOWEJ W Wielkopolskim Parku Narodowym
w dniu 12.11 (w godz. 11.15 – 13.15)
jestem zainteresowany/a

nie jestem zainteresowany/a

UWAGI DOTYCZĄCE WYŻYWIENIA (dieta wegetariańska, itp.): ……………………………………………………
STRESZCZENIE
Autor/autorzy artykułu

Deklarowane
czasopismo publikacji
artykułu

Polish Journal for Sustainable Development
Economic and Regional Studies
Edukacja biologiczna i środowiskowa
Journal of Ecotourism
Parki narodowe i rezerwaty przyrody
Morena

Tytuł
Słowa kluczowe
(maksymalnie 5)
Streszczenie referatu
(maksymalnie 1 strona
A4, czcionka 12, odstęp
1,5, marginesy
standardowe)

UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniam organizatorów konferencji do wystawienia faktury VAT za przekazaną
opłatę, bez podpisu odbiorcy. Odbiorca (nazwa podmiotu, adres, NIP):
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
NIP: ................................................................
Prosimy o dołączenie do karty zgłoszenia kopii dokonania przelewu!

........................................................
pieczęć
Kartę

zgłoszenia

prosimy

przesyłać

........................................................
Data i podpis
do

14.10.2018

r.

pocztą

elektroniczną,

e-mail:

ekokoferencja18@gmail.com, lub pocztą tradycyjną na adres: Sekretariat Konferencji, Katedra
Turystyki Wiejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Witosa 45, 61-693 Poznań.

