Szanowni Państwo.
Bardzo dziękujemy za zgłoszenie chęci udziału w III Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne
uwarunkowania zarządzania środowiskiem – 2016”. Niżej przedstawiamy informacje dotyczące
naszej konferencji.
- Zagadnienia organizacyjne 1. Organizacja Konferencji jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2. Patronat nad Konferencją objęło Towarzystwo Naukowe Jakość i Środowisko oraz Instytut Badań
Gospodarczych.

- Hotel, dojazd, wyżywienie 3. Konferencja odbędzie się w hotelu Nowa-Ski w Karpaczu przy ul. Mostowej 2 (www.nowa-ski.pl).
4. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach 2-osobowych.
5. Osoby jadące samochodem powinny, po wjechaniu do Karpacza, skręcić w lewo (w kierunku na
Kowary). Po przejechaniu przez mostek należy skręcić w prawo i przejechać ok. 100 metrów. Hotel
znajduje się po lewej stronie ulicy. Przy hotelu znajduje się monitorowany parking.

6. Osoby udające się do Karpacza autobusem powinny wysiąść na przystanku Karpacz Dworzec
Kolejowy przy ul. Konstytucji 3 Maja. Przystanek znajduje się w odległości 450 metrów od hotelu.
Autobusy do Karpacza odjeżdżają z Jeleniej Góry zarówno z dworca kolejowego, jak i autobusowego.
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Wyszukiwarka połączeń znajduje się tutaj: http://pks.jgora.pl/pl/rozklady. Oprócz tego można
skorzystać z oferty przewozu busem (przystanek znajduje się przy dworcu PKP Jelenia Góra).
7. Wszyscy uczestniczy konferencji będą mogli bezpłatnie korzystać z atrakcji dostępnych w hotelu, tj.
sauny fińskiej, jacuzzi, siłowni, solarium oraz sali bilardowej.

- Ramowy program Czwartek, 3 listopada

Piątek, 4 listopada

10:00 – rejestracja uczestników, zakwaterowanie

9:00 – rozpoczęcia obrad

11:00 – rozpoczęcie konferencji

14:00 – zakończenie konferencji

18:00 – koniec obrad

14:30 – obiad

20:00 - uroczysta kolacja w stylu RETRO
(szczegóły w osobnym załączniku)
8. Szczegółowy program prześlemy Państwu najpóźniej 27 października (ostateczne ramy czasowe
konferencji mogą jeszcze ulec minimalnym modyfikacjom).

- Prezentacje i publikacja 9. Prosimy o przygotowanie prezentacji trwającej 10 minut. W sali dostępny będzie laptop oraz
projektor. Prezentacja powinna być przygotowana w programie Microsoft PowerPoint (wersja 2007
lub niższa).
10. Prosimy o terminowe dostarczenie artykułów do monografii oraz do czasopism naukowych do
20

listopada

2016

r.

Wymogi

edytorskie

znajdują

się

na

stronie

konferencji:

http://journalqe.com/konferencje--pl.html.
11. Artykuł do Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego należny złożyć poprzez system
SEMIR http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/. Na stronie wydawnictwa znajdują wszystkie potrzebne
informacje oraz wymagania edycyjne. Po zalogowaniu do systemu proszę złożyć artykuł do PN
„Sustainbility w zarządzaniu” red. P. Rogala. Artykuły należy zgłosić do 20 listopada 2016 r.

- Opłata konferencyjna 12. Prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej do 24 października.

2

Do zobaczenia w Karpaczu !
Komitet Organizacyjny

3

