BOS 2006
Badania operacyjne i systemowe 2006
Szczecin, 28-30 września 2006 r.

FORMULARZ REJESTRACJI WSTĘPNEJ
Imię i nazwisko:

Tytuł/stopień:

Instytucja:
Adres:
Telefon:

Faks:

E-mail:
Niniejszym zgłaszam chęć uczestnictwa w konferencji BOS 2006:
Proszę przysyłać mi dalsze zawiadomienia:
Zgłaszam referat do wygłoszenia:

TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE

Tytuł:
Streszczenie (ewentualnie na osobnej kartce):

Zgłaszam chęć zorganizowania sesji specjalnej
NIE
TAK
zatytułowanej: ....................................................................................................
................................................................................................................................
(1. Sesja powinna składać się z co najmniej 4 referatów; 2. Proponowane tytuły, autorów i streszczenia
prosimy przesłać do organizatorów; 3. Prosimy zawiadomić autorów o konieczności rejestracji)

Terminy
→wstępna rejestracja (zgłoszenie ze streszczeniem)
←odpowiedź z potwierdzeniem
→nadesłanie tekstu artykułu
←wysłanie recenzji do autorów
→dokonanie terminowej wpłaty opłaty konferencyjnej
→nadesłanie ostatecznej wersji tekstu artykułu
konferencja, wręczenie wydawnictwa konferencji

do 6 marca 2006 r.
tydzień po rejestracji
do 05 czerwca 2006 r.
do 19 czerwca 2006 r.
do 1 lipca 2006r.
do 4 sierpnia 2006 r.
28-30 września 2006 r.

Miejsce i czas konferencji
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Mickiewicza 64/66, 71-101 Szczecin
28 września, czwartek, godz. 9:00 – 30 września, sobota, godz. 13:00
Opłata konferencyjna:

Normalna: 680 PLN do 1 lipca 2006 r.; 780 PLN po 1 lipca 2006 r.
Studencka: 3780 PLN do 1 lipca 2006 r.; 440 PLN po 1 lipca 2006 r.
Instytucjonalna: 2000 PLN do 1 lipca 2006 r.; 2200 PLN po 1 lipca 2006 r.
(uprawnia do pełnego udziału 4 osób reprezentujących daną instytucję)
przelicznik dewizowy: 4 PLN / 1 €
Opłata normalna obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne wraz z
kompletem wydawnictw, przerwy na kawę/herbatę, dwa krótkie obiady, udział w uroczystej kolacji.
Opłata studencka przysługuje studentom wyższych uczelni i studiów doktoranckich, za
okazaniem odpowiedniego dokumentu, i obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne bez wydawnictw, przerwy na kawę/herbatę i dwa krótkie obiady.
Opłata instytucjonalna może być wnoszona przez instytucje delegujące kilku uczestników. Wniesienie tej opłaty jest równoważne czterem opłatom normalnym.
Wpłaty
Wpłaty na konto Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych:
Bank: PBK/BPH S.A. IX O/Warszawa, Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
Nr konta: 70 1060 0076 0000 4010 4000 8803
Kopie poleceń przelewów prosimy przesyłać faksem (numer poniżej) z zaznaczeniem „BOS 2006”
Prosimy o przesłanie formularza na adres:

bos2006@ibspan.waw.pl, faks (22) 837 27 72
Prosimy o zrobienie i pozostawienie sobie kopii formularza rejestracyjnego !

