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Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Krytycznie z Foucaultem. Anarcheologia edukacji i przestrzeni publicznej 

Bydgoszcz, 27-28 listopada 2018 roku 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego  

do sekretarza konferencji do dnia 23.09.2018 r. na adres: grzesiak@ukw.edu.pl 

 

 

Nazwisko Imię Tytuł/Stopień naukowy 

   

Afiliacja  

Kontakt  
(adres e-mail) 

 
(numer telefonu) 

Adres do korespondencji  

Typ uczestnictwa ⎕ Referent ⎕ Słuchacz 

Tytuł referatu  

Słowa kluczowe referatu  

Abstrakt (200-300 słów) 
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Wysokość opłaty ⎕ 300 zł (pracownik naukowy) ⎕ 200 zł (doktorant) 

Numer konta bankowego do realizacji wpłat 
 

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 
 

BANK ZACHODNI WBK S.A. 
 

W tytule przelewu prosimy wpisać hasło: KRYTYCZNIE 

Dane do faktury1 

(adres, NIP) 
 

Wyżywienie (typ menu) 

⎕ Standardowe ⎕ Wegetariańskie ⎕ Wegańskie 

 

Koszty noclegu i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Potwierdzenie przyjęcia referatu  

oraz pozostałe szczegółowe informacje organizacyjne (m.in. lista miejsc noclegowych) zostaną przesłane  

do wiadomości do 30 września 2018 roku na podany w formularzu adres e-mail. 

 
- Oświadczenie uczestnika konferencji – 

Przesyłając wypełniony formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego moich 

danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Krytycznie  

z Foucaultem. Anarcheologia edukacji i przestrzeni publicznej”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,  

iż administratorem tak zebranych danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, z siedzibą w Bydgoszczy 

(85-064) przy ul. J. K. Chodkiewicza 30. Jako uczestnik posiadam prawo wglądu do treści własnych danych oraz ich 

zmiany. Mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w wyżej 

wymienionej konferencji. 

 

                                                           
1 Uwaga! Faktury są automatycznie wystawiane na posiadacza rachunku bankowego, z którego została dokonana 

płatność. W przypadku płatności z konta prywatnego, uczestnik konferencji może otrzymać fakturę na afiliowaną 

uczelnię tylko wtedy, gdy przedstawi sekretarzowi konferencji zaświadczenie tejże uczelni, będące potwierdzeniem 

możliwości zwrotu kosztów uczestnictwa delegowanemu pracownikowi naukowemu / doktorantowi. 


