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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA CZYNNYCH UCZESTNIKÓW  

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA, III EDYCJA  

Katowice, 31.08-1.09.2018 r. 

 stopień 
naukowy 

prelegenta 

 
Imię i nazwisko prelegenta 

 
Instytucja (afiliacje prelegenta) 

 
adres e-mail 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Adres do korespondencji (w przypadku 
prezentacji grupowej należy podać adres jednej 
osoby, która będzie odpowiedzialna za kontakt z 
organizatorami konferencji): 

 

Telefon kontaktowy (w przypadku prezentacji 
grupowej należy podać adres jednej osoby): 

 

 

Forma czynnego uczestnictwa w konferencji  
(zaznaczyć właściwe krzyżykiem w kolumnie po prawej stronie): 

Referat – w formie doniesienia z badań (20 minut – w przypadku dużej liczby 
zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy wystąpienia z 
referatu na poster)  

 

Poster naukowy – w formie doniesienia z badań lub prezentacji doświadczeń 
klinicznych  

 

Seminarium/warsztat – w formie prezentacji doświadczeń klinicznych (40/60/90 
minut – o czasie seminarium/warsztatu decydują organizatorzy na podstawie analizy 
nadesłanego zgłoszenia)  

 

 

Tytuł referatu/plakatu/warsztatu/seminarium 
(maksymalnie 20 słów) – w języku polskim: 

 

Tytuł referatu/plakatu/warsztatu/seminarium 
(maksymalnie 20 słów) – w języku angielskim: 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Instytut Języka Polskiego im. 

Ireny Bajerowej Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach 

 

 

Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach 

 

 
 
 
 

 

Słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów) – w 
języku polskim: 

 

Słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów) – w 
języku angielskim: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Krótkie streszczenie 
referatu/posteru/warsztatu/seminarium 

(maksymalnie 100 słów) – w języku polskim: 
 

Krótkie streszczenie 
referatu/posteru/warsztatu/seminarium 

(maksymalnie 100 słów) – w języku angielskim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis referatu/ posteru/warsztatu/seminarium w języku polskim (maksymalnie 1000 słów) 

 dla referatów i posterów, które są doniesieniem z badań – powinien zawierać 
następujące elementy: opis celu prowadzonych badań, zastosowaną metodologię, 
uzyskane wyniki oraz bibliografię (wybrane pozycje) 

 dla seminariów/warsztatów lub posterów, które są prezentacją doświadczeń klinicznych 
– powinien zawierać następujące elementy: cele prezentacji, krótki opis prezentowanych 
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doświadczeń klinicznych z przywołaniem podstaw teoretycznych, wiedzę/kompetencje, 
które nabędą uczestnicy podczas warsztatu/seminarium oraz bibliografię (wybrane 
pozycje) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Nota (noty) osobowe prelegenta (prelegentów) – maksymalnie 50 wyrazów (nota powinna zawierać 
imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, afiliacje oraz krótką informację o autorze/autorach):  
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wymagania sprzętowe (proszę podkreślić właściwe): 
(zaznaczyć właściwe krzyżykiem w kolumnie po prawej stronie): 

Laptop  

Projektor  

głośniki   

fleepchart/pisaki   

Inne, proszę wskazać jakie: 
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Wypełniony formularz prosimy przesyłać na adres: info@konferencja-zpm.edu.pl 
Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa czynnego (referaty, postery, warsztaty, seminaria) 
na konferencję upływa 28 lutego 2018 roku. Komitet organizacyjny konferencji drogą 
mejlową przesyła decyzję o przyjęciu wystąpienia i jego formie do 15 marca 2018 roku. 
Po otrzymaniu decyzji o akceptacji propozycji wystąpienia należy zadeklarować zakres 
uczestniczenia w konferencji oraz uiścić opłatę uczestnictwa w stosownej wysokości. Dane 
do przelewu zostaną przesłane przyjętym uczestnikom konferencji 15 marca 2018 roku. 
 
 
TABELA OPŁAT KONFERENCYJNYCH 
 

 Konferencja 
dzień I 

31.08.2018 

Konferencja 
dzień I 

31.08.2018 
+ uroczysta 

kolacja  

Konferencja 
dzień II 

1.09.2018 

Konferencja 
dzień I i II 

31.08.2018 - 
1.09.2018 

Konferencja 
dzień I i II 

31.08.2018 - 
1.09.2018 + 
uroczysta 

kolacja  

Wczesna wpłata 

01.04.2018-31.05.2018 

180 PLN 180 PLN + 110 

PLN 

180 PLN 320 PLN  320 PLN +110 

PLN 

Wczesna wpłata studenci 

01.04.2018-31.05.2018 

150 PLN 150 PLN +110 PLN 150 PLN 280 PLN 280 PLN + 110 

PLN 

Późna wpłata  

01.06.2018-31.07.2018 

250 PLN 250 PLN + 110 

PLN 

250 PLN  420 PLN 420 PLN +110 

PLN 

Późna wpłata studenci 
01.06.2018-31.07.2018 

180 PLN 180 PLN + 110 

PLN 

180 PLN 320 PLN  320 PLN +110 

PLN 

Finalne wpłaty sierpniowe 
01.08.2018-31.08.2018 

280 PLN 280 PLN + 110 

PLN 

280 PLN 480 PLN 480 PLN +110 

PLN 

 
DEKLAROWANY CZAS UCZESTNICZENIA W KONFERENCJI 

 
Deklaruję uczestnictwo w poszczególnych dniach konferencji  

(zaznaczyć właściwe krzyżykiem w kolumnie po prawej stronie): 
w pierwszym dniu konferencji, czyli 31.08.2018 r.   

w drugim dniu konferencji, czyli 1.09.2018 r.  

w pierwszym i drugim dniu konferencji, czyli 31.08 i 1.09.2018r.   

 

 

mailto:info@konferencja-zpm.edu.pl

