Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa
w II Konferencji Naukowej
pod patronatem

Towarzystwa Historii Edukacji
„Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa
i oświaty w XIX i XX wieku”
Łódź
15-16 października 2014 r.
1.Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….
2. Tytuł/stopień naukowy:………………………........................................................................
3.Instytucja reprezentowana (pełna nazwa i adres):………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………..
4. Adres do korespondencji:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
5..Telefon kontaktowy, adres e-mail : ………………………………………………………….
6.Tytuł wystąpienia: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
7. Forma wystąpienia:
□ referat
□ komunikat

□ głos w dyskusji

□ wolny słuchacz

8. Sprzęt niezbędny do prezentacji wystąpienia:
□ rzutnik pisma
□ projektor multimedialny

www.uni.lodz.pl

Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. +48 42 665 50 64; fax. +48 42 665 50 69
www.wnow.uni.lodz.pl, e-mail: kahiwip@uni.lodz.pl

Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

9. Rezerwacja noclegu (opłaty dokonuje uczestnik na miejscu)
-Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18
- 14/15.X

- 15/16.X

 POKÓJ 1-OS. (120-140 PLN)
 POKÓJ 1-OS. (120-140 PLN)
 POKÓJ 2-OS. (180-210 PLN)
 POKÓJ 2-OS. (180-210 PLN)
(cena za dobę ze śniadaniem)
(liczba pokoi 1-osobowych ograniczona)
-  bez rezerwacji

10. Dane do faktury VAT:
Uprzejmie prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia o zgodzie na
wystawienie faktury bez podpisu oraz podanie niezbędnych danych:
Ja (imię i nazwisko) ______________________________________ upoważniam
Uniwersytet Łódzki do wystawienia faktury potwierdzającej uczestnictwo w konferencji bez
mojego podpisu.
Osoba/instytucja _____________________________________________________________
Dokładny adres z kodem pocztowym_____________________________________________
NIP __________________________
Data ______________
Podpis _________________________
Informujemy, że wystawianie faktur możliwe jest wyłącznie na osobę lub instytucję
dokonującą opłaty konferencyjnej.
UWAGA!
Faktura zostanie wystawiona na osobę/instytucję dokonującą przelewu. Jeśli wpłata
dokonywana jest z prywatnego konta, a faktura ma zostać wystawiona na instytucję, należy
podać w tytule wpłaty adnotację: „imię i nazwisko pracownika, reprezentująca/y
….……….(nazwa instytucji, na którą ma być wystawiona faktura)”. W przeciwnym
wypadku faktura nie zostanie wystawiona na instytucję.

www.uni.lodz.pl

11. Data i podpis:……………………………………………………………………………….
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