
Komunikat nr 2 - załącznik 

 

I. Udział: 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie załączonego 

formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą lub mailem na adres biura obsługi 

konferencji.  Formularz zgłoszeniowy jest  dołączony do niniejszego komunikatu. Można go 

również pobrać ze stron internetowych współorganizatorów oraz strony konferencyjnej. 

Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 580, -zł. W ramach tej kwoty uczestnik ma 

zapewniony: 

 udział w obradach, wydawnictwo  

 jeden egzemplarz monografi zawierajacej zakwalifikowane materiały 

 materiał filmowy dokumentujący pierwszy dzień obrad 

Podana kwota obejmuje: przygotowanie sal wykładowych, obsługę techniczną konferencji, 

materiały konferencyjne, dwa śniadania, dwa obiady, przerwy kawowe, koncert muzyczny 

oraz uroczystą kolację. 

Ponizej podajemy nr. konta na które należy dokonać w Raiffeisen Bank Polska S.A. wpłaty: 

 dla wpłat w PLN:  17 1750 0009 0000 0000 1095 1089   

 dla wpłat w Euro:  20 1750 1019 0000 0000 2125 4223  

W tytule przelewu wpisujemy Imię i Nazwisko oraz tytuł konferencji : Psychologia i 

medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych. 

Zgłoszenie sa przyjmowane do dnia 

 

II. Referaty: 

Planowane są 4 sesje plenarne i dodatkowo sesje tematyczne. Każdy z uczestników ma 

mozliwość prezentacji własnych materiałów w formie wystąpienia oraz wydania nadesłanych 

referatów w specjalnej monografii. Kwalifikacji nadesłanych materiałów dokonają 

członkowie Komisji Naukowej a następnie Zespół Recenzentów. 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji  proszone są o nadesłanie wystąpień 

oraz materiałów do druku do dnia 1 kwietnia 2016 roku w formie elektronicznej na adres 

biura konferencji. 

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji: 

 Imię i nazwisko autora 

 nazwę instytucji, którą reprezentuje (można występować także, jako osoba 

prywatna),  

 dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,  

 tytuł referatu i krótki konspekt jego zawartości.  

Wymogi edytorskie: 

 objętość referatów mieszcząca się  w granicach ½ arkusza wydawniczego (tj. ok. 15 

stron; 20 000 znaków ze spacjami)  

 Format tekstu: Microsoft Word dla Windows lub RTF.   

 Układ strony: format A-4, margines górny –  7, 5 cm, dolny – 6,5 cm, - wewnętrzny 

(lewy) - 5,5 cm, zewnętrzny (prawy) – 5,0 cm; czcionka: Arial 10. 

 



Program ramowy 

 

Czwartek  26 maja 2016 r. 

  8:00 – 9:00  Rejestracja uczestników Konferencji.  

  9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie Konferencji 

  9:15 – 10:00 Wykład inaguracyjny 

10:00 – 13:00  I Sesja Plenarna 

13:00 – 14: 00 Obiad 

14:00 – 17:00 II Sesja Plenarna 

17.00 – 18:00 Dyskusja  

19.00                          Uroczysta kolacja oraz koncert muzyczny 

 

Piątek  27 maja 2016 r. 

8.00 – 9.30   Wizyta w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej 

10:00 – 13:00  III Sesja Plenarna 

13.00 – 14.00            Obiad 

14:00 – 16:00 IV Sesja Plenarna 

16:00 – 17:00 Podsumowanie obrad i zamknięcie Konferencjita 

 

III. Informacje ogólne: 

Obrady będą się odbywały w auli oraz salach wykładowych Uniwersytetu SWPS w  

Katowicach przy ul. Techników 9. Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów 

osobowych. 

 

Dojazd: 

 z Dworca PK linie: 61 i 911,  

 z ul. Sokolskiej linie: 61, 177,   

  911, 11, 657, 

 z Placu Wolności linie: 61, 177,  

  11, 657. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwacji miejsc noclegowych uczestnicy dokonują we własnym zakresie. W załączeniu lista 

hoteli wspólpracujących z organizatorami konferencji - rabat dla uczestników: 

 

 Hotel Katowice - 40-951 Katowice Al. Korfantego 9 tel. +48 32/258 82 81 

 MAKARA pokoje gościnne - 40-313 Katowice ul.Pod Młynem 20  
 BEST WESTERN PREMIER HOTEL FORUM - 40-147 Katowice ul. Bytkowska 1 

 


