Słowianie a Imperium Osmańskie.
Konflikty, koegzystencje, dziedzictwo

Slavs and the Ottoman Empire
Conclicts, coexistences, and heritage
Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
24-26 czerwca / June 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy / Application form
DANE OSOBISTE
PERSONAL DATA
Imię i nazwisko:
Full name:
Stopień zawodowy lub tytuł naukowy:
Academic degree or title:
Nazwa uczelni lub instytucji naukowej:
Name of higher education or research institution:
Telefon komórkowy:
Phone number:
Adres e-mail:
E-mail address:

REFERAT
PAPER
Tytuł referatu:
Title of the paper:

Abstrakt (maks. 1500 znaków):
Abstract (up to 1,500 characters):

Słowa kluczowe (do 6):
Key words (maximum 6):
Organizatorzy zapewniają sprzęt multimedialny (komputer z oprogramowaniem, projektor, nagłośnienie)
Access to multimedia equipment (computer with the software, projector, and loudspeakers) will be provided.

Opłatę konferencyjną w wysokości 400 pln (dla uczestników krajowych) lub 80 euro (dla
uczestników zagranicznych) prosimy wnieść po akceptacji referatu na podany przez nas w
późniejszym terminie numer konta.

The conference fee of PLN 400 (participants from Poland) or € 80 (participants from abroad)
should be paid after the paper is accepted. The account number will be provided in due time.

FAKTURA
INVOICE
Dane do faktury (pełna nazwa instytucji, dokładny
adres z kodem pocztowym, NIP)
Invoice details (name of institution, address, Tax
Identification Number)

Uwaga! Uniwersytet Jagielloński wystawia faktury zgodnie z danymi, jakie znajdują się na przelewie bankowym opłaty
konferencyjnej. Prosimy Uczestników, którzy będą potrzebować fakturę, aby nie dokonywali wpłat z rachunków
osobistych, lecz dopilnowali, by przelewu dokonała instytucja delegująca.

W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają częściowe wyżywienie (2 obiady,
bankiet, kolację), zwiedzanie obiektów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, krajoznawczą
wycieczkę autokarową oraz możliwość publikacji referatu w tomie KWSS (po uprzedniej kwalifikacji
recenzenckiej).
The conference fee covers full board (two lunches, banquet, dinner), a sightseeing tour of the
Nowy Sącz District Museum, a coach trip, and the possible publication of the paper, if accepted by
the reviewers, in the periodical Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne.
WYŻYWIENIE /Prosimy zaznaczyć odpowiednie opcje
MEALS /Please mark the relevant boxes/
OBIAD / LUNCH
24.06.

TAK/YES - NIE/NO

MIĘSNY/MEAT - WEGETARIAŃSKI/VEGE

BANKIET / BANQUET
24.06.

TAK/YES - NIE/NO

MIĘSNY/MEAT - WEGETARIAŃSKI/VEGE

OBIAD / LUNCH
25.06.

TAK/YES - NIE/NO

MIĘSNY/MEAT - WEGETARIAŃSKI/VEGE

KOLACJA / DINNER
25.06.

TAK/YES - NIE/NO

MIĘSNA/MEAT - WEGETARIAŃSKA/VEGE

Koszty podróży oraz noclegów w Miasteczku Galicyjskim (hotel) pokrywają Uczestnicy konferencji
we własnym zakresie – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo decyzji o rozlokowaniu Uczestników w bazie
noclegowej na terenie Miasteczka Galicyjskiego i służą pośrednictwem w rezerwacji miejsc hotelowych
(wyłącznie do wyczerpania limitu wolnych pokoi).
Ceny noclegów w hotelu w Miasteczku Galicyjskim:
pokój 1-osobowy (ze śniadaniem) – 145 zł/doba
pokój 2-osobowy (ze śniadaniem) – 230 zł/doba

The accommodation in the Galician Town hotel (www.miasteczkogalicyjskie.pl) must be covered by the
participants themselves. The organisers reserve the right to allocate participants to the hotel rooms and
can provide help with the hotel reservation (until all available rooms are booked).
Accommodation cost in the Galician Town hotel:

single room (with breakfast) - PLN 145 per day
double room (with breakfast) - PLN 230 per day

NOCLEG /Prosimy zaznaczyć odpowiednie opcje/
ACCOMMODATION /Please mark the relevant boxes/
1-osobowy / single room
23/24.06

TAK/NIE

24/25.06

TAK/NIE

25/26.06

TAK/NIE

2-osobowy / double room

W przypadku zainteresowania, w ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zorganizują także
wycieczkę autokarową po regionie Beskidu Sądeckiego (26 czerwca).
If participants are interested in taking part in a sightseeing tour of the Nowy Sącz Region, it can be
organised as part of the conference fee (26 June).
Wycieczka po regionie Beskidu Sądeckiego - 26 czerwca
/Prosimy zaznaczyć odpowiednie opcje/
Sightseeing tour of the Nowy Sącz Region 26 June
/Please mark the relevant boxes/

TAK/YES - NIE/NO

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do/z Miasteczka Galicyjskiego.
The organizers do not provide transport to and from Nowy Sącz.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy ze streszczeniem referatu prosimy przesłać
do dnia 21 kwietnia 2019 r. na adres:
The completed application form must be submitted
until 21 April 2019 to the following e-mail address:

konferencjaifs1@uj.edu.pl
Ze względu na ustaloną formułę obrad (wyłącznie obrady plenarne) w czasie trwania całej konferencji
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych referatów, głównie według kryterium zgodności
problematyki wystąpienia z tematem przewodnim konferencji.
Due to the plenary character of the sessions during the whole conference, the organisers reserve the right to select
the submitted papers, primarily on the basis of their relevance to the topic of the conference.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres do
korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, numer NIP (w przypadku faktury imiennej za opłatę
konferencyjną) w celu organizacji konferencji Słowianie a Imperium Osmańskie zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz
zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…)
(„Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z
Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25.
Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu organizacji konferencji „Słowianie a Imperium Osmańskie”
na podstawie formularza zgłoszeniowego. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz
jest niezbędne do organizacji konferencji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
organizatorzy konferencji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich/organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 1 roku.
Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w
Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
będzie usunięcie Pana/Pani danych z listy uczestników. Wycofanie zgody można przesłać na adres email konferencjaifs1@uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w IFS UJ, ul. Ingardena 3. Ma Pan/Pani
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia
Ogólnego.
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje

