TERMÍN KONANIA
21. – 22.4. 2016

MIESTO KONANIA
Pedagogická fakulta KU – Nová aula
Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
do 31.3.2016 prihlásenie aktívnej účasti a zaslanie abstraktu v SJ a AJ (alebo inom cudzom
jazyku)
do 5.4.2016 oznámenie programového a vedeckého výboru o akceptovaní príspevku
do 15.4.2016 prihlásenie pasívnej účasti a publikovania bez účasti na konferencii
do 19.4.2016 zaplatenie konferenčného poplatku a zaslanie avíza o platbe poštou alebo emailom
do 22.4.2016 zaslanie príspevku do zborníka v konferenčnom jazyku na adresu:
konferenciapp@gmail.com
do 1.5.2016 oznámenie vedeckého výboru o zaradení príspevku do zborníka zasielaného do
databázy Web of Science a zaslanie recenzentských posudkov
do 15.5.2016 zaslanie príspevku v anglickom jazyku tých autorov, ktorých príspevky budú
zaradené do zborníka zasielaného do databázy Web of Science
SPÔSOB PRIHLASOVANIA ÚČASTI
prihlasovanie aktívnej i pasívnej účasti prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke
http://konferenciapp.ku.sk
KONFERENČNÝ POPLATOK
zahŕňa náklady na vydanie CD z konferencie, obedy, večeru, občerstvenie a spoločenský
večer
Doktorandi denného štúdia:
Ostatní účastníci:
Uverejnenie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii:

30,00 €
60,00 €
30,00 €

Platba:
Poplatok je možné uhradiť jedine prevodom v stanovenom termíne (do
19.4.2016). V prípade, že do uvedeného termínu nebude poplatok uhradený
a nebude doručené Avízo o uskutočnenej platbe, nebude účastníkovi
umožnené vystúpiť na konferencii a príspevok nebude publikovaný. Po
uskutočnení konferencie nie je možné poplatok uhradiť.
Číslo bankového účtu:
SK86 8180 00000 0070 0022 4305
VS: 130342
ŠS: 2122042016
SWIFT KÓD: SPSRSKBA
do Správy pre prijímateľa napíšte vaše meno a priezvisko.
Sme platcami DPH.
Konferenčný poplatok je stanovený dohodou podľa Zákona č. 18/1996. Z. z. a v prípade
neúčasti účastníka konferencie sa nevracia – je možné vyslať náhradníka.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
21. apríla 2016 od 08:00 hod.
KONFERENČNÉ JAZYKY
slovenský, český, poľský, anglický, nemecký, ruský
Výstupom z konferencie budú dva zborníky. Prvým bude zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Druhý zborník (v anglickom jazyku) bude obsahovať
vybrané príspevky a bude zaslaný do databázy Web of Science. Záujem o publikovanie
v zborníku zasielanom do databázy Web of Science je potrebné vyznačiť v prihláške na
konferenciu.

