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Komunikat II

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na wniosek osób, które do tej pory zgłosiły chęć uczestnictwa
w Spotkaniach, II-gie Podlaskie Spotkania Chromatograficzne odbędą się w dniach
12–15 września 2010r.
Przypominamy, że podczas Spotkania odbędzie się pierwsze Walne Zgromadzenie i
ukonstytuuje się Zarząd Polskiego Towarzystwa Nauk o Rozdzielaniu, którego utworzenie
zainicjowaliśmy podczas 1-go Spotkania.
W
najbliższych
dniach
zostanie
uruchomiona
strona
internetowa
http://dach.ich.ap.siedlce.pl/psc na której sukcesywnie umieszczane będą aktualności jak i
abstrakty wykładów i posterów oraz materiały pokonferencyjne. W związku z tym
chcielibyśmy przypomnieć o dopełnieniu formalności zgłoszeniowych oraz nadsyłaniu
abstraktów Państwa wystąpień. Znacznie ułatwi nam to prace nad materiałami
konferencyjnymi, które chcielibyśmy jak najszybciej umieścić na w/w stronie internetowej.
Formularz zgłoszeniowy oraz wzór przygotowania abstraktu załączone zostały na końcu
komunikatu oraz znajdują się na stronie http://dach.ich.ap.siedlce.pl/psc/kom.html.
Zachęcamy również do napisania rozdziału do drugiej już monografii poświęconej
najnowszym trendom w chromatografii, Postępy Chromatografii. Przypominamy, że dla
współautorów monografii oraz dla młodych pracowników nauki opłata konferencyjna zostanie
obniżona do kwoty 700 PLN.
W związku ze zmianą terminu konferencji, wydłużamy czas nadsyłania zgłoszeń
do 30 czerwca 2010. Opłaty należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego
do 31 lipca.
Bronisław K. Głód (przewodniczący Komitetu Naukowego)
Iwona Kiersztyn (przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego)
e-mail: psc1@onet.eu; tel.: 025 643 10 41 (lub końcówki: 11 12, 10 18, 10 40, 10 12, 10 42)

Koszt udziału w konferencji wynosi 800 PLN, opłatę należy uiścić na poniższe konto:
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
Chlewiska 22
08-130 Kotuń
NIP 821-00-14-805
Kredyt Bank S.A. O/Siedlce
Nr konta 3815 0016 6312 1660 0832 4500 00
Z dopiskiem:
II-ga Konferencja Chromatograficzna - ... nazwisko uczestnika...

Koszt ten obejmuje:
koszty Seminarium i książki abstraktów,
monografię chromatograficzną,
3 noclegi w Reymontówce,
pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie, przekąski w przerwach między obradami),
bankiet powitalny 12.09.2010,
ognisko z pieczeniem prosiaka i tańcami (grać będzie miejscowa Kapela Podlaska),
ewentualną dyskotekę, w przypadku większej ilości osób zainteresowanych,
wycieczkę do Skansenu i Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego
http://www.sucha.podlasie.pl/pl/museum.html w Suchej oraz do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach,
posiadającego w swoich zbiorach m.in. słynny obraz El Greco Ekstaza Świętego Franciszka
http://www.muzeum.siedlce.pl,
w przypadku ładnej pogody istnieje możliwość zorganizowania przejażdżki bryczką
konną po przepięknych okolicach, jazdy konnej, turnieju tenisowego itp.

Dojazd
Do Reymontówki (miejsca Konferencji) można dojechać:
pociągiem, relacji Warszawa - Siedlce, do stacji kolejowej Kotuń,
autobusem, lub minibusem z Warszawy do przystanku Broszków,
autobusem PKS lub MPK z Siedlec do przystanku Kotuń,
samochodem - na trasie Warszawa - Siedlce należy skręcić
w Broszkowie do Kotunia i podążać za kierunkowskazami Reymontówka (ok. 6 km).
W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób istnieje możliwość zorganizowania dojazdu ze stacji
kolejowej Kotuń i/lub przystanku autobusowego Broszków.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W

2-gim Podlaskim Spotkaniu Chromatograficznym
Uczestnik:
tytuł / stopień:
* imię:
* nazwisko:
* instytucja:
Kontakt:
* adres (ulica, nr domu):
* kod pocztowy:
* miejscowość:
* tel.:
* e-mail:
Charakter uczestnictwa:
uczestnik
wykład (30 min.)
komunikat ustny (15 min.)
poster (format A0)
bez wystąpienia
przedstawiciel firmy
osoba towarzysząca
tytuł wystąpienia:









autor (autorzy):
rezerwacja noclegów

 12/13

 13/14

 14/15

Wyrażam chęć przystąpienia do grupy Założycieli Polskiego Towarzystwa Nauk o Rozdzielaniu
Nie będę uczestnikiem Spotkania, proszę o przesłanie Deklaracji przystąpienia




Dane do faktury VAT:
** instytucja / firma:
** adres:
** NIP:
Opłata za Konferencję wynosi 800 PLN. Istnieje możliwość jej obniżenia (do ok. 700 PLN) dla młodych
pracowników nauki oraz współautorów monografii. Koszty te obejmują koszt uczestnictwa, materiały
konferencyjne i pokonferencyjne, nocleg, wyżywienie, bankiet, wycieczki.

Kredyt Bank S.A. O/Siedlce;
Nr konta 3815 0016 6312 1660 0832 4500 00
Z dopiskiem: II-ga Konferencja Chromatograficzna - ... nazwisko uczestnika...
Osoby prezentujące wystąpienie proszone są o dołączenie do zgłoszenia uczestnictwa CD, lub innego nośnika
elektronicznego ze streszczeniem wg wzoru podanego na stronie
http://dach.ich.ap.siedlce.pl/psc/kom.html
Streszczenia można przesyłać również jako załącznik do poczty elektronicznej na adres:
psc1@onet.eu

* oznacza pola które należy wypełnić

** oznacza pola niezbędne do wystawienia faktury VAT

TYTUŁ WYŚRODKOWANY, DUŻYMI LITERAMI
Imię NAZWISKO Autora / Autorów i stosowana/e w pracy technika/ki rozdzielania
Nazwa jednostki, pełny adres pocztowy i e-mailowy Autora /Autorów
Abstrakt (streszczenie pracy, z ewentualnymi głównymi zależnościami, przykładami najważniejszych
wyników oraz głównymi wnioskami z pracy) należy przygotować wg niniejszego wzoru (można po prostu
pisać na nim). Tytuł pracy i nazwiska autorów należy podać dużymi literami. Czcionka – Times New
Roman 12. Pojedyncza interlinia bez wcięć na akapity. Lewy margines – 25 mm, pozostałe – 15 mm .
Całość musi się mieścić na 1 stronie formatu A4.

