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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie
w Stalowej Woli
Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa
ul. ks. Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola (p.11)  
					                        	


Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z serii – Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości V
nt. „Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE”
— Formularz zgłoszeniowy —
Sandomierz, 21 i 22.04.2015r. (można przesłać e-mailem na adres konferencja.wpws5@gmail.com) 
Uczestnik: (w razie konieczności wystawienia faktury prosimy to zaznaczyć poniżej)
Imię

Nazwisko

Uczelnia oraz stopień (tytuł) naukowy 


Adres uczelni (miejsce pracy)

Dane do faktury (konieczny NIP)
(w razie rezygnacji z faktury proszę wpisać NIE)


Nr telefonu uczestnika

E-mail


Adres zamieszkania (do korespondencji zwykłej):
Ulica (nr domu, mieszkania)


Kod pocztowy

Miejscowość


Referat Tę rubrykę uzupełniają osoby, które wygłoszą referat podczas konferencji:
Temat wystąpienia:



Imię i nazwisko oraz stopień (tytuł) naukowy opiekuna naukowego
(dotyczy wył. magistrów) 


Projektor do prezentacji (tak/nie)


Informacje dotyczące zakresu udziału w konferencji 
(proszę w rubryce obok wpisywać TAK lub NIE)
Zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem 20.04 godz. 16:00 (zbiórka obok Ratusza)

Obiad ok. 13:00 w dniu konferencji  (ten sam obiekt)

Certyfikat uczestnictwa w konferencji

Złożenie artykułu do druku

Dane dla celów podatkowych – dotyczy osób, które chcą otrzymać bezpłatny egzemplarz recenzowanej monografii naukowej – efekt badań nt. „Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro”
Adres zgodny z dowodem osobistym 


PESEL

Urząd Skarbowy (z dokładnym adresem) 



					
							…………………………………………………………………
								Podpis uczestnika

W/w dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów tej konferencji. Organizatorzy nie przewidują honorariów za wystąpienia i artykuły. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. 
Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie do 15.01.2015r. Proponujemy następujące obiekty noclegowe:  „Turysta” ul. Zawichojska 22 (tel. 15 838-53-56; http://sandomierz-nocleg.pl/#!Home" http://sandomierz-nocleg.pl/#!Home); „Noclegi na Leszka” ul. Leszka Czarnego 3 (tel. 507-157-625, https://e-turysta.net/kwatera-prywatna-sandomierz-125031.html" https://e-turysta.net/kwatera-prywatna-sandomierz-125031.html); „Noclegi Zielone Wzgórze” ul. Forteczna 6 (tel. 15 832-37-25, https://e-turysta.net/noclegi-zielone-wzgorze-stare-miasto-sandomierz-119332.html?idw=1112187-c8f" https://e-turysta.net/noclegi-zielone-wzgorze-stare-miasto-sandomierz-119332.html?idw=1112187-c8f); „SANDOMIRIA” ul. Podwale Górne 10 (tel. 15 644-52-44, http://www.sandomiria.pl/cennik.htm" http://www.sandomiria.pl/cennik.htm). Wszystkie w/w są zlokalizowane w pobliżu miejsca konferencji, szczególnie polecamy obiekt „Turysta”.  
Program poniedziałkowego zwiedzania obejmuje trzygodzinny spacer po Sandomierzu z przewodnikiem, połączony z wstępami do najważniejszych obiektów zabytkowych. 
Sandomierz ma dogodne połączenia busowe i autobusowe z Krakowem, Warszawą, Łodzią, Kielcami, Wrocławiem. Komunikacją można również dotrzeć z Lublina, Gdańska, Poznania, Rzeszowa, Przemyśla, Zamościa oraz Zakopanego. 
W pobliżu miejsca konferencji są trzy parkingi (Obok Katedry, Sądu Biskupiego i Zamku – dojazd wyłącznie od drogi krajowej nr 79).  

