
      

 

 

XXXVII SZKOŁA ZIMOWA 
INSTYTUTU FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

PT. „NEUROBIOLOGIA SNU I TERAPIA ZABURZEŃ SNU” 
KRAKÓW, 3-6 MARCA 2020 R. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Formularz (wypełniony osobno dla każdej zgłaszanej osoby) prosimy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie  
do 18 lutego 2020 r.  pocztą elektroniczną na adres e-mail:  krzemin@if-pan.krakow.pl 
 

Imię i nazwisko uczestnika 
 

 
 

Stopień / tytuł naukowy / zawodowy 
 

 
 

Afiliacja 
 

 
 

Dane kontaktowe:  
adres e-mail, nr telefonu 

 
 

Dane do faktury: nazwa instytucji, dokładny 
adres z kodem pocztowym, NIP 

 
 

Adres do przesłania faktury: 
 

 
 

 
OPŁATA REJESTRACYJNA WYNOSI 350,00 zł (brutto=netto na podstawie art. 43 ust. 1 p. 26b Ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). 
 
Informacje dodatkowe (właściwe zaznaczyć): 
Deklaruję udział w spotkaniu koleżeńskim w dniu 3.03.2020 r. 
 

TAK         NIE 
 

Deklaruję udział w uroczystej kolacji - spotkaniu towarzyskim w dniu 5.03.2020 r. 
 

TAK         NIE 
 

Proszę o przygotowanie lunchu wegetariańskiego 
 

TAK         NIE 
 

 
Opłata rejestracyjna płatna do dnia 25 lutego 2020 r. na konto: 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, 31-343 Kraków, ul. Smętna 12 
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie,  
Nr konta : 11 1130 1150 0012 1149 2420 0004 
tytuł przelewu: opłata rejestracyjna XXXVII Szkoła Zimowa, imię i nazwisko 

Podstawą wystawienia faktury będzie dokonanie wpłaty na powyższe konto bankowe. Faktury zostaną 
przesłane na adres wskazany w formularzu. 
 

Proszę o wystawienie faktury pro forma  

     TAK             NIE 

Upoważniam Instytut Farmakologii PAN w Krakowie do wystawienia Faktury VAT bez podpisu. 

mailto:krzemin@if-pan.krakow.pl


Warunki uczestnictwa:  

Podstawą udziału w XXXVII Szkole Zimowej jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego                  
(do 18.02.2020 r.) oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej (do 25.02.2020 r.). Po spełnieniu obu tych warunków 
Organizator prześle na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie uczestnictwa. Rezygnacja z udziału 
jest możliwa na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji w formie pisemnej (list polecony przesłany na adres: 
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków – decyduje data 
wpływu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail  krzemin@if-pan.krakow.pl). 
Rezygnacja z udziału na mniej niż tydzień przed terminem konferencji oraz nieobecność powoduje powstanie 

zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Instytutu Farmakologii im. Jerzego 

Maja Polskiej Akademii Nauk.  

Noclegi rezerwowane i opłacane są samodzielnie przez uczestników za pośrednictwem strony internetowej 
Ośrodka Konferencyjnego – Hotelu GALAXY, Kraków, ul. Gęsia 22A, na hasło uprawniające do specjalnej ceny 
promocyjnej przewidzianej wyłącznie dla uczestników. Hotel pobierze opłatę za noclegi i wystawi fakturę. 
Cennik pokoi oraz informacje o sposobie dokonania rezerwacji dostępne będą na stronie internetowej     

www.if-pan.krakow.pl, zakładka: Aktywność naukowa  Szkoły Zimowe  XXXVII Szkoła Zimowa. 
 
Wypełnienie niniejszego zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.  

 

Administratorem podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Instytut Farmakologii im. 

Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków. Dane wykorzystane będą wyłącznie do 

realizacji organizacji XXXVII Szkoły Zimowej IF PAN. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zarejestrowania i obsługi uczestnika. Udostępnianie danych innym podmiotom nie jest przewidywane. Osobie, 

której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.  

 
 
 
 
………………………………………................    …………………………………………….................... 

Miejscowość i data      Podpis zgłaszającego  

 
 
 
Informacji o XXXVII Szkole Zimowej IF PAN udziela: 
dr Anna Krzemińska, krzemin@if-pan.krakow.pl; tel. 12 6623317, 668180110 
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