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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
VI Konferencja Naukowa  

„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

 

13-14.09.2021 r.  

 
 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow 

*Wymagane – W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych Organizatorzy  

nie ponoszą odpowiedzialności za brak otrzymania przez Zgłaszającego informacji dotyczących udziału w 

Konferencji i/lub materiałów konferencyjnych –  (prosimy o zaznaczenie X w wybranych polach) 

1. Nazwisko i imię *: 

....................................................................................................................................................... 

2. Tytuł naukowy/zajmowane stanowisko *:  

....................................................................................................................................................... 

3. Tytuł naukowy/zajmowane stanowisko w j. angielskim *:  

....................................................................................................................................................... 

4. Uczelnia/Instytucja/Firma *:  

....................................................................................................................................................... 

5. Uczelnia/Instytucja/Firma w j. angielskim *: 

....................................................................................................................................................... 

6. Adres korespondencyjny:  

(W przypadku udziału w formie zdalnej (online), na podany adres zostaną wysłane materiały konferencyjne) 

....................................................................................................................................................... 

7. E-mail *: 

....................................................................................................................................................... 

8. Telefon kontaktowy *: 

http://www.instytutpe.pl/
mailto:biuro@instytutpe.pl
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…................................................................................................................................................... 

9. Pełne dane do faktury (jeżeli dotyczy): 

……………………………………………………………………………………....................... 

10. Planuję wziąć udział w *: 

 wycieczce do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza  

w Bóbrce w dniu 12 września 2021 r. (prywaty środek transportu) 

 pierwszym dniu Konferencji – 13 września 2021 r.  

 drugim dniu Konferencji – 14 września 2021 r.  

 bankiecie – (wieczorem) 13 września 2021 r. 

11. Zgłaszam udział *:  

 bierny w formie tradycyjnej (stacjonarnej)  

18. Opłata Konferencyjna [udział bierny, stacjonarny]*: 

 1200 zł brutto (975,61 zł netto) – opłata konferencyjna dla firm po 23 sierpnia 2021 r.  

do 3 września 2021 r. Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe 

oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu. Ilość miejsc ograniczona! 

19. Preferencje dotyczące posiłków: 

 Tradycyjna kuchnia  

 Dania wegetariańskie  

 Dania wegańskie  

 Dania bezglutenowe  

20. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu VI Konferencji 

Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, Klauzuli 

informacyjnej - Uczestnik Konferencji, Regulaminu Bezpieczeństwa VI Konferencji, 

Regulaminu udziału w trybie zdalnym (jeśli dotyczy), Regulaminu Księgi Abstraktów  

VI Konferencji (jeśli dotyczy), a także Regulaminu Sesji Posterowej (jeśli dotyczy): 

(www.instytutpe.pl/konferencja2021/wazne-dokumenty-2021).* 

 

 Tak  

http://www.instytutpe.pl/
mailto:biuro@instytutpe.pl
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Ważne! 

• Organizatorzy Konferencji po konsultacji z wybranymi członkami Komitetu 

Naukowego podejmą ostateczne decyzje w zakresie przydzielenia poszczególnych 

artykułów do poszczególnych możliwości publikacyjnych. W przypadku 

negatywnej rekomendacji członków Komitetu Naukowego Organizatorzy mogą 

odrzucić artykuł naukowy i nie kwalifikować go do żadnej z opcji publikacyjnych .   

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia formularza zgłoszeniowego bez 

podawania przyczyny. 

http://www.instytutpe.pl/
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