
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

3 0 .  K O N W E R S A T O R I U M  W I E D Z Y  O  M I E Ś C I E  

DEPOPULACJA A NOWY PARADYGMAT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW 

Łódź-Spała  20-21-22 kwietnia 2017 roku 
 

Tytuł/stopień naukowy:   

Imię:  Nazwisko:  

E-mail: Tel. kontaktowy:  

Dane adresowe: 

Nazwa instytucji: 
 

Ulica, numer domu:  

Kod pocztowy, miejscowość:  

Zgłaszam udział w konferencji: (proszę zaznaczyć właściwe) 
 z referatem  

 z posterem  

 bez prezentacji 

Tytuł referatu/ posteru: 

 

 

Autor (autorzy): 

 
Preferowany blok tematyczny/sesja problemowa 

(proszę zaznaczyć nie więcej niż 2) 
 

 Wpływ migracji na depopulację, prognozy demograficzne i sytuację ekonomiczną 

(koordynator: prof. Romuald Jończy) 

 Depopulacja a procesy starzenia się (koordynator: prof. Piotr Szukalski) 

 Depopulacja a zmiany struktur rodzin i gospodarstw domowych (koordynator: prof. Irena 

E. Kotowska) 

 Depopulacja a rynek pracy (koordynator: prof. Zenon Wiśniewski) 

 Dynamika i regionalne uwarunkowania procesów depopulacji (koordynator: prof. Daniela 

Szymańska) 

 Depopulacja wsi i obszarów peryferyjnych (koordynator: prof. Wioletta Kamińska) 

 Kurczące się miasta „shrinking cities” (koordynator: prof. Robert Krzysztofik) 

 Problemy depopulacji Łodzi i regionu łódzkiego (koordynator: prof. Anita Wolaniuk) 

 Wyzwania i kształtowanie polityki rozwoju wobec depopulacji (koordynator: prof. Tadeusz 

Markowski) 

 

TERMINY 

 

- do 31 stycznia 2017 r. – zgłoszenia referatów i posterów, przesłanie abstraktów 
- do 15 marca 2017 r. – termin uregulowania opłaty konferencyjnej 
- do 15 maja 2017 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów 

 



 

KOSZTY 

wyżywienia, noclegów, wycieczki, przejazdów z Łodzi do Spały i powrót ze Spały do Łodzi: 
- opłata bez noclegów – 500 zł, 
- opłata ulgowa dla doktorantów i asystentów do 30 roku życia i emerytów – 400 zł 
- opłata z 1 noclegiem w pokoju 1-osobowym – 690 zł, ulgowa  590 zł 

 nocleg  □ 20/21.04.2017 □21/22.04.2017 

- opłata z 1 noclegiem w pokoju 2-osobowym – 630 zł, ulgowa 530 zł 

 nocleg □20/21.04.2017  □21/22.04.2017 

- opłata z 2 noclegami w pokoju 1-osobowym – 850 zł, ulgowa 750 zł 
- opłata z 2 noclegami w pokoju 2-osobowym – 760 zł, ulgowa 660 zł 

 

 

Łączna wniesiona opłata konferencyjna 

 
        

Płatności należy dokonać przelewem do dnia 15 marca 2017 roku na konto PTG: 

Idea Bank S.A.  39 1950 0001 2006 9950 8293 0010 
z dopiskiem: KWOM2017, imię i nazwisko uczestnika (np. KWOM2017Jan Kowalski) 

 
W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi. 

 

Żądanie faktury 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż 
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot dokonał wpłaty na konto UP. Faktury dla osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT wystawia 
się tylko i wyłącznie na żądanie. Fakturę wystawia się na żądanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca 
miesiąca, w którym dokonano wpłaty. Jeżeli wpłaca osoba fizyczna, a faktura ma być wystawiona na instytucję 

(pracodawcę osoby fizycznej) do żądania faktury należy dołączyć skierowanie z instytucji (pracodawcy) podpisane 
przez upoważnioną osobę do reprezentowania w/w instytucji.  

 
Dane do wystawienia faktury: 
NIP. 
Nazwa instytucji lub imię i nazwisko (w przypadku wpłaty indywidualnej) 

Adres płatnika 

Adres, na który ma być przesłana faktura 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
organizacji KWOM (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; 
tekst jednolity: Dz. U. z 200 2r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Miejscowość, data:  Podpis:  

 
TYTUŁ REFERATU/POSTERU 

 
Imię i nazwisko 

 
Afiliacja: nazwa instytucji (np. Uniwersytet …, Wydział …, Katedra…) 

Adres (ul. …, 00-000 Miejscowość) 
 

e-mail 

 

Abstrakt (treść abstraktu 100-200 słów) 
 
 

Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kwom.lodz@gmail.com 
 

mailto:kwom.lodz@gmail.com

