Konferencja „Młodzi Wielcy Naukowcy”

Politechnika Łódzka

1 grudnia 2018r.

Samorząd Doktorantów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
*Formularz należy wypełnić na komputerze, bądź drukowanymi literami

Imię i Nazwisko uczestnika:
Nazwa Instytucji:
(Uczelnia/Wydział/ Katedra/Instytut)
Adres Instytucji:
(Ulica, numer, kod pocztowy, miasto)
Imię i Nazwisko opiekuna naukowego
wraz z tytułem naukowym:
Adres e-mailowy uczestnika:
Numer telefonu uczestnika:
Forma uczestnictwa: (zaznacz X – wybierz
jedną z form uczestnictwa):
Tytuł wystąpienia/wystąpień
(w języku angielskim)
Publikacja artykułu w książce artykułów z
numerem ISBN (zaznacz X):
Udział w szkoleniu z umiejętności miękkich
(zaznacz X):
Dowód wpłaty (zaznacz X):
* faktura VAT – wyłącznie może zostać wystawiona na dane
podmiotu wnoszącego opłatę konferencyjną (zgodnie z danymi
widniejącymi na potwierdzeniu przelewu
* * nota wewnętrzna – jeśli udział doktoranta, studenta pokrywa
jednostka Politechniki Łódzkiej

□ bierne (150 zł)
□ czynne – 1 referat (150 zł)
□ czynne – 1 plakat (150 zł)

□ czynne – 2 referaty (199 zł)
□ czynne – 2 plakaty (199 zł)
□ czynne 1 referat +1 plakat
(199 zł)

□ Tak

□ Nie

□ Tak

□ Nie

□ Faktura*

□ Nota wewnętrzna**
□ Brak potwierdzenia

Dane do wystawienia faktury:
(pełna nazwa instytucji,
adres, NIP)
Kilka słów o sobie dla Moderatora Sesji
(rok studiów, zainteresowania naukowe –
w języku angielskim):
Preferowana kuchnia (zaznacz X)

□Wegetariańska □Bez znaczenia

Uwagi:

□

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konferencji Młodzi Wielcy Naukowcy i akceptuję jego postanowienia.

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w: formularzu zgłoszeniowym oraz dokumentach konferencyjnych,
przez Politechnikę Łódzką jako administratora danych, w celu rekrutacji uczestników sesji naukowej doktorantów.
Administrator danych poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…..………….……………
czytelny podpis
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