Karta uczestnictwa w konferencji
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SKALI LOKALNEJ I REGIONALNEJ
9 KWIETNIA 2016
Imię:
....................................................................................................................................................................
Nazwisko:
....................................................................................................................................................................
Tytuł i/lub stopień naukowy:
....................................................................................................................................................................
Nazwa instytucji:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
NIP:
....................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:
....................................................................................................................................................................
Faks:
....................................................................................................................................................................
E-mail:
..................................................................................................................................................................
Zgodnie z art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z
2002 r. Nr 101 poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym
formularzu do celów organizacji konferencji naukowej.
Forma uczestnictwa:
udział w konferencji z referatem
referat bez osobistego udziału
udział w konferencji bez referatu
Dodatkowo organizatorzy oferują pomoc w przypadku potrzeby znalezienia noclegu w Ostrołęce
proszę o zarezerwowanie noclegu z 9 na 10 kwietnia 2016
proszę o zarezerwowanie noclegu z 8 na 9 kwietnia 2016
Miejscowość, data: ............................................
Podpis: ...............................................................

Sposób przygotowania artykułu do publikacji:
objętość artykułu od 20000 do 40000 znaków;
czcionka artykułu TNR 10, odstępy między wierszami 1,5;
powołania na literaturę umieszczany w przypisach dolnych (czcionka TNR 9);
np. artykuły w czasopismach:
G. Stankiewicz. Zarządzanie produktem w przedsiębiorstwie. Czasopismo/wydawnictwo, rok, miasto,
strony.
W redakcji naukowej:
G. Kieczmerski. Wielofunkcyjny Rozwój obszarów wiejskich (w:) Biernacki (red.) Rozwój obszarów
wiejskich. Czasopismo/wydawnictwo, rok, miasto, strony.
artykuł powinien mieć wydzielone następujące części: wstęp, cel i metoda badań, wyniki badań,
podsumowanie i wnioski, literatura (tytułu rozdziałów pogrubiona czcionka TNR 12);
strona tytułowa obejmuje:
> imię i nazwisko autora/autorów (TNR 10)
> nazwa instytucji (TNR 10)
> tytuł (pogrubiona TNR 12)
W przypadku wyboru Zeszytów Naukowych WSES w Ostrołęce dodatkowo:
> tytuł w języku polskim i pod nim tytuł w języku angielskim (pogrubiona TNR 12)
> streszczenie w języku polskim i pod nim summary w języku angielskim (TNR 9)
> słowa kluczowe w języku polskim i pod nimi key words w języku angielskim (TNR 9).
tabele i rysunki (czcionka TNR 9), tytuły tabel nad tabelą, tytuły rysunków pod rysunkiem w
języku
polskim i angielskim, pod tabelami i rysunkami umieszczamy źródło (TNR 9)
wykaz literatury (czcionka TNR 9).

