Formularz zgłoszeniowy na konferencję
Moje? Twoje? Nasze. Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie
w dzisiejszej Polsce - doświadczenia, trendy, szanse
Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji: Moje? Twoje? Nasze. Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe
a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce - doświadczenia, trendy, szanse odbywającej się w dniach
10 - 12 marca 2011 roku w Collegium Polonicum w Słubicach.
Imię i nazwisko Uczestnika......................................................................................................................................................
Instytucja.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Ulica i numer..............................................................Kod i miasto.........................................................................................
Telefon kontaktowy........................................................Numer faksu....................................................................................
Adres e-mail............................................................................................................................................................................
Koszt uczestnictwa w konferencji dla jednej osoby wynosi 15 euro / 60 zł i obejmuje:
•
udział we wszystkich sesjach tematycznych i wykładach konferencji,
•
przerwy kawowe i bezpłatne obiady.
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu w pokojach hotelowych osiedla akademickiego (Słubice, ul.
Piłsudskiego 14): pokoje 1-osob. w cenie 45 zł za nocleg, lub pokoje 2-osob., w cenie 35 zł za nocleg dla jednej osoby.
Prosimy o wiążącą rezerwację bezpłatnych obiadów, których koszty zawarte są w opłacie konferencyjnej, oraz
odpłatnych śniadań w Barze Europa w Collegium Polonicum (proszę zaznaczyć „X”):
09. 03. 2011

10. 03. 2011

11. 03. 2011

12. 03. 2011

Udział w sesjach
Śniadanie (odpłatnie)
Bezpłatny obiad
Nocleg w DS
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia i wpłacenie opłaty konferencyjnej na podane konto.
W przypadku zapłaty w terminie późniejszym niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia konferencji, prosimy o zabranie ze
sobą dowodu wpłaty. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank: Sparkasse Oder-Spree
Konto: 300 300 300 2
BLZ: 170 550 50
IBAN: DE82 170 550 503 003 003 002
BIC: WELADED1LOS
Tytuł przelewu: Verwendungszweck 341342/10180/07 + nazwisko i imię Uczestnika konferencji

___________
Data i podpis Uczestnika
Prosimy o dokonanie wpłaty i odesłanie formularza do dnia 28. 02. 2011 r.
- drogą elektroniczną: sek-konferenz@europa-uni.de
- faxem: z Niemiec+ 49 0335 5534 16 460, z Polski: + 48 095 75 92 460
- droga pocztową: Collegium Polonicum, Katedra Ochrony Zabytków, dr des Joanna Drejer, ul. Kościuszki 1, 69-100
Słubice
Informacje o konferencji:
Miejscem obrad i rejestracji uczestników jest: Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice.
Program konferencji i formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie www.denkmalpflege-viadrina.de
Szczegółowych informacji udziela: dr des Joanna Drejer, tel. + 48 095 75 92 372, e-mail: drejer@euv-frankfurt-o.de
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

