
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej 

Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych  
 globalizującego się świata 

30 - 31  maja  2019 roku 

 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg 
Dane osobowe 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………....................................................................................... 
Telefon kontaktowy…………………………………………………………e-mail………………………………………………………………………………… 
Uczelnia, Wydział………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji .………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

Dane do wystawienia faktury 
Nazwa Uczelni/Imię i nazwisko……………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
Adres: ulica……………..……………………………………nr…………… miasto…………….…………………… kod pocztowy………………………. 
NIP .……………………………………….……………………………… 

Forma udziału w Konferencji 

   z referatem                             publikacja referatu bez udziału w Konferencji 

Tytuł referatu…………………………………………………………………….............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

Proszę o zarezerwowanie noclegu: 

   29/30.05.2019 r.                30/31.05.2019 r.         31.05./1.06.2019 r. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu oraz kosztów podróży.     
 

Koszty uczestnictwa 

    430 zł - udział w Konferencji z referatem do publikacji, materiały konferencyjne, koszty wyżywienia  

    250 zł - publikacja referatu bez udziału w Konferencji  

 
W programie Konferencji przewiduje się możliwość zwiedzania Sandomierza oraz Zamku w Baranowie 
Sandomierskim, których koszt wynosi: 

    53 zł - Spacer po Sandomierzu - „Perła architektury renesansu”  

    45 zł - Zwiedzanie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim     

Cena obejmuje przejazd, cenę biletu oraz usługę przewodnika.    
 
W zależności  od wybranego wariantu uczestnictwa w Konferencji, opłatę należy uiścić przelewem na konto  
PKO BP S.A. O/Tarnobrzeg nr konta 29 1020 4913 0000 9202 0011 9438, z dopiskiem: Imię i nazwisko „Konferencja  
30-31.05.2019”. 
 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem Konferencji lub niezgłoszenia się uczestnika na 
Konferencję opłata nie podlega zwrotowi. Rezygnacji z udziału w Konferencji można dokonać wyłącznie  w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta). 

 
Kartę uczestnictwa wraz z tematem referatu prosimy przesłać listownie, faxem lub pocztą elektroniczną   
do dnia 10 maja 2019 r. na adres: 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 
ul. Sienkiewicza 50,  39-400 Tarnobrzeg 

www.pwsz.tarnobrzeg.pl 
Szczegółowych informacji udzielają: 
Pani mgr Marta Stec tel.: /15/ 822 90 15 wew. 211, e-mail: martastec@pwsz.tarnobrzeg.pl  
Pani mgr Justyna Mazurek tel.: /15/ 822 90 15 wew. 211, e-mail: justyna.mazurek@pwsz.tarnobrzeg.pl   
Pani mgr Katarzyna Sokalska tel.: /15/ 822 90 15 wew. 238, e-mail: katarzynasokalska@pwsz.tarnobrzeg.pl 
 

Szczegółowy  program Konferencji zostanie przesłany w terminie późniejszym w formie komunikatu. 
 
 

……………………………………………………… 
     Podpis uczestnika Konferencji      
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