
Terminy 
• 5 lutego 2016 r. – 9 maja 2016 r. – zgłoszenie udziału w Sympozjum  

• do 18 maja 2016 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych oraz posterów naukowych 

• 25 maja 2016 r. – publikacja listy zakwalifikowanych tematów wystąpień ustnych oraz 

posterów naukowych 

• 11-12 czerwca 2016 r. – I Ogólnopolskie Sympozjum „Oblicza Logopedii” 

• do 15 czerwca 2016 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej (wersja 

elektroniczna) oraz oświadczeń autorów prac (wersja elektroniczna i papierowa) 

• do 12 września 2016 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej – autorzy 

otrzymują 4 pkt. MNiSW. O terminie publikacji wersji papierowych będziemy informowali 

mailowo  

 

Opłaty 
Uczestnictwo w 

Sympozjum obejmuje: Udział bierny Udział czynny 

Udział w obradach i sesji 

plakatowej Sympozjum TAK TAK 

Certyfikat uczestnictwa TAK TAK 

Prezentację zgłoszonego 

tematu NIE TAK 

Dyplom potwierdzający 

prezentację zgłoszonego 

tematu NIE TAK 

Materiały konferencyjne 

(książka z numerem ISBN) TAK TAK 

Startpack – gadżety 

konferencyjne TAK TAK 

Udział w spotkaniu TAK TAK 



integracyjnym 

Przerwy kawowe i 

obiadowe TAK TAK 

Cena* Udział** 

Publikacja rozdziału w 

monografii 

Jednakowa dla uczestników czynnych i 

słuchaczy 249 zł +159 zł*** 

 

DANE DO WPŁAT 

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL  

Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307 

Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej) 

Tytuły przelewów: 

Udział – z dopiskiem: OL2016 uczestnik, IMIĘ i NAZWISKO uczestnika 

Rozdział – z dopiskiem: OL2016 rozdział, IMIĘ i NAZWISKO autora 

korespondencyjnego. 

W przypadku jednoczesnej wpłaty za uczestnictwo i rozdział w monografii dopuszcza się 

wykonanie jednego przelewu z dopiskiem: OL2016 uczestnik, rozdział, IMIĘ i 

NAZWISKO autora korespondencyjnego 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu i danych do wystawienia faktur na adres: 

kontakt@obliczalogopedii.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu. Faktury będą 

przesyłane drogą mailową po zaksięgowaniu opłaty na koncie Fundacji, natomiast wersje 

papierowe będą do odebrania podczas Sympozjum. 

 

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania maila potwierdzającego rejestrację uczestnictwa w Sympozjum. Brak wpłaty 

w podanym terminie, oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z 

rejestracji. Kwotę opłaty wyznacza data wypełnienia i przesłania formularza rejestracji 

uczestnictwa w Sympozjum. 

**w przypadku uczestników czynnych opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne 

wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty 

konferencyjnej. 

mailto:kontakt@obliczalogopedii.pl


***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje 

dodatkowa opłata w wysokości 159 zł. 

 
 

 


