Karta zgłoszenia uczestnictwa (część I)
Ogólnopolska Konferencja
„Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania
współczesnych ogrodów botanicznych”
XLIV Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
Jubileusz 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS
Lublin, 9-11 czerwca 2015 r.
Imię i nazwisko
Nazwa instytucji

Adres

Dane do faktury

E-mail
Tel. kontaktowy
Prezentacja referatu (Tak/Nie)

Prezentacja posteru (Tak/Nie)

Tytuł i autorzy referatu/ posteru

Zgłaszam swój udział w dniach

9.06. (Tak/Nie)

10.06. (Tak/Nie)

11.06. (Tak/Nie)

Posiłki wegetariańskie (TAK/NIE)
Data wypełniania karty
Podpis

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI i przesłanie SKANU karty
w formacie PDF. e-mailem na adres: botanik@hektor.umcs.lublin.pl

Zgłoszenia (część I) prosimy nadsyłać do 18 maja 2015 r.
Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy z sekretariatem Konferencji: Błażej Maciorowski

tel. 81 743 49 00, 81 743 49 45; email: botanik@hektor.umcs.lublin.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Komitet organizacyjny Konferencji
wyłącznie dla celów organizacyjnych oraz w celu promocji wydarzeń towarzyszących Zjazdowi i Konferencji.

Karta zgłoszenia uczestnictwa (część II)
Ogólnopolska Konferencja
„Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania
współczesnych ogrodów botanicznych”
XLIV Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
Jubileusz 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS
Lublin, 9-11 czerwca 2015 r.

Imię i nazwisko

Nazwa instytucji

Dni pobytu

9/10.06.

10/11.06.

11/12.06.

(zarezerwowane noclegi)

(Tak/Nie)

(Tak/Nie)

(Tak/Nie)

Deklaruję swój udział w

9.06.

9.06.

11.06.

zwiedzaniu Ogrodu (Tak/Nie)

14:00 – 15:30

16:00 – 17:30

14.15 – 16:00

Nazwa i adres hotelu, w którym
zarezerwowano nocleg

Podpis

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI LITERAMI i przesłanie SKANU karty
w formacie PDF. e-mailem na adres: botanik@hektor.umcs.lublin.pl

Zgłoszenia (część II) prosimy przesłać do 30 maja 2015 r.

Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy z sekretariatem Konferencji:

Błażej Maciorowski, tel. 81 743 49 00, 81 743 49 45; email: botanik@hektor.umcs.lublin.pl

