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WARUNKI UCZESTNICTWA
Konferencja 23-24.10.2014 r.: koszt uczestnictwa obejmuje udział w konferencji, 
    materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad oraz uroczystą kolację i wynosi:
• 440 zł - uczestnictwo z referatem/plakatem
• 390 zł – uczestnictwo bez referatu/plakatu
Podane kwoty nie obejmują kosztów noclegu. Nocleg należy zarezerwować indywidualnie.
UUWAGA:
- W przypadku przyjazdu kilku współautorów, tylko jedna osoba opłaca pełna kwotę 
  tj. 440 zł, pozostali współautorzy płacą jak za uczestnictwo bez referatu.
- Prace należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi umieszczonymi na stronie 
  internetowej.
- Wpłaty za uczestnictwo należy wnieść na konto:
  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą 
   w Olsztynie, 10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6,   w Olsztynie, 10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6,
 PKO BP nr PKO BP 62 1020 3541 0000 5302 0232 7112
 z dopiskiem ”Konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji.
Rejestracja elektroniczna- formularz zgłoszeniowy online

REZERWACJA NOCLEGU
Jest możliwość rezerwacji noclegu w Hotel Omega ul. Sielska 4A; 10-802 Olsztyn:
Tel. 48 (89) 522 05 00,całodobowa rejestracja
 na hasło „Konferencja” do dnia 30 września 2014 r.

e-mail: rezerwacje@omegahotel.pl– należy pobrać formularz rezerwacji
• Nocleg w pokoju jednoosobowym 170 zł/dobę ze śniadaniem
• Nocleg w pokoju dwuosobowym 200 zł/dobę ze śniadaniem• Nocleg w pokoju dwuosobowym 200 zł/dobę ze śniadaniem

WAŻNE TERMINY:
15.06.2014r. - termin rejestracji uczestnictwa z referatem 
- zgłoszenia tematu pracy wraz ze streszczeniem w języku polskim na adres mailowy Sekretariatu 
  Konferencji (maksimum 500 znaków, czcionka Times New Roman, wielkość 12)
15.07.2014r. - informacja o decyzji Komitetu Naukowego o przyjęciu pracy do prezentacji 
        na Konferencji
15.08.201415.08.2014r. - termin nadsyłania prac i wniesienia opłaty za czynne uczestnictwo w konferencji
15.09.2014r. - termin rejestracji uczestnictwa bez referatu i wniesienia opłaty za uczestnictwo 
       w konferencji 
Wymagania edytorskie dostepne na stronie internetowej konferencji:   
                               www.konferencja.oipip.olsztyn.pl
Nadesłane przez uczestników referaty pozytywnie zrecenzowane, zostaną opublikowane 
(8 punktów MNiSW).
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