Warszawa, dnia 17 maja 2018 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W wyniku dyskusji z Członkami Grupy Polskiej ILA proponujemy rozszerzenie formuły
tematycznej dotyczącej Konferencji naukowej planowanej w październiku 2018 r. i jej tytuł będzie
brzmiał: W JAKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA – JAKA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ.

INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.

Pragniemy w ten sposób

poszerzyć pole refleksji prawniczej nad zdarzeniami i procesami zachodzącymi na forum
międzynarodowym. Jesteśmy świadomi zróżnicowania zarówno z jednej strony samych zjawisk,
jak i ich wagi, z drugiej zaś naukowych zainteresowań potencjalnych uczestników planowanej
Konferencji. Chcemy umożliwić każdemu zaprezentowanie i poddanie pod dyskusję badań oraz
nam wszystkim poszerzenia wiedzy o badaniach prowadzonych na uczelniach w Polsce.
Pragniemy przypomnieć, że ponownie obradować będziemy w Hotelu Holiday Park,
mieszczącym się przy ul. Heroldów 1b w Warszawie, w dniach 11-12 października 2018 roku.
Materialnym efektem Konferencji będzie (recenzowana) monografia, którą planujemy
wydać w 2019 r. w Wydawnictwie C.H. Beck.
Zgłoszenia udziału w Konferencji z referatem, jak i bez referatu, prosimy
przesyłać w terminie do 15 czerwca br., na adres mailowy: ewacinkiewicz@gmail.com.
Jednocześnie chcielibyśmy wyjaśnić, że Osoby, które do tej pory dokonały zgłoszenia nie
muszą czynić tego ponownie.
Zapraszając Państwa do udziału w Konferencji prosimy jednocześnie o przekazanie
informacji Koleżankom i Kolegom prawnikom międzynarodowcom.

prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes
/-/

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. MIEJSCE KONFERENCJI: Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa.
2. OPŁATA

KONFERENCYJNA:

obejmuje zakwaterowanie w dniach 11-12 października 2018 r.,

wyżywienie (w tym uroczystą kolację) oraz uczestnictwo w Konferencji, a także możliwość
publikacji tekstu w recenzowanej monografii w Wydawnictwie C.H. Beck. Wynosi ona
odpowiednio:
- przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym - 700 zł. od osoby,
- przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym - 600 zł. od osoby,
- uczestnictwo w Konferencji wraz z wyżywieniem bez noclegu - 500 zł. od osoby.
3. WPŁATY OPŁATY KONFERENCYJNEJ należy dokonać w terminie do 30 czerwca 2018 r., na
konto współorganizatora Konferencji, ze wskazaniem imienia i nazwiska Uczestnika oraz z
dopiskiem: „Konferencja ILA – 11-12.10.2018 r.”
Dane do przelewu: Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinesis
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
nr konta: 67 1140 2004 0000 3402 7593 3503
4. REZERWACJI NOCLEGU w terminie do 15 czerwca 2018 r. prosimy dokonywać bezpośrednio
w Hotelu ze wskazaniem rodzaju zakwaterowania:
Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa,
numer telefonu: Recepcja +48 (22)865-2770, +48 511 49 49 49,
adres mailowy: recepcja@hphotel.pl
Uwaga !!! Brak wpłaty w terminie do 30 czerwca 2018 r. spowoduje anulowanie rezerwacji
5. FAKTURY z tytułu uczestnictwa w Konferencji wystawia Stowarzyszenie Amicus

Facultatis Iuris Stetinesis i będą one przesłane Uczestnikom po dokonaniu wpłaty opłaty
konferencyjnej.
6. FORMULARZ zgłoszenia referatu/udziału w Konferencji prosimy nadsyłać w terminie do 15
czerwca 2018 r. na adres mailowy ewacinkiewicz@gmail.com.
7. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW:
dr hab. prof. UŚ Joanna Nowakowska-Małusecka – jbs4@wp.pl,
dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz – ewacinkiewicz@gmail.com,
dr hab. Wojciech Staszewski - wojstasz@kul.lublin.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 czerwca 2018 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
W JAKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA – JAKA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ.
INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Warszawa, 11-12 października 2018 r.
Miejsce Konferencji: Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa

Imię i nazwisko:
Tytuł/stopień naukowy:
Miejsce pracy
(reprezentowana instytucja):
Numer telefonu
komórkowego:
E-mail:
Tytuł referatu:
Forma zakwaterowania:

n nocleg w pokoju jednoosobowym
nocleg w pokoju dwuosobowym
uczestnictwo bez noclegu

Dane do rachunku:

na adres: ewacinkiewicz@gmail.com
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 30 czerwca 2018 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rejestracji uczestnictwa w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm).

