
EBCCSP2015 – REJESTRACJA

Aby referaty pojawiły się w materiałach konferencyjnych, autorzy muszą zarejestrować się do
30 maja. Bezzwrotna opłata konferencyjna jest wymagana dla każdego przyjętego referatu.

Do 30 maja 2015 Po 30 maja 2015

Rejestracja na konferencę i warsztaty

Pełna rejestracja (1) 575 EUR 650 EUR

Dopłata za kolejny artykuł 200 EUR 220 EUR

Studenci nieprezentujący referatów (2) 220 EUR 250 EUR

Rejestracja na warsztaty

Pełna rejestracja (3) 100 EUR 130 EUR

Dodatkowe opłaty

Dodatkowa strona artykułu 50 EUR 50 EUR

Dodatkowy bilet wstępu na przyjęcie powitalne 20 EUR 30 EUR

Dodatkowa bilet wstępu na bankiet 80 EUR 100 EUR

1. Opłata rejestracyjna konferencyjna obejmuje: wejście na sesje konferencyjne,  plenatne i
keynotes;  jeden  egzemplarz  materiałów  konferencyjnych  na  CD-ROM,  przerwy  kawowe,
posiłki/poczęstunki, wstęp na przyjęcie powitalne i wstęp na uroczystą galę.
2. Opłata rejestracyjna konferencyjna obejmuje: wejście na sesje konferencyjne,  plenatne i
keynotes;  jeden  egzemplarz  materiałów  konferencyjnych  na  CD-ROM,  przerwy  kawowe,
posiłki/poczęstunki.  Legitymacja  studencka  jest  wymagana  przy  rejestracji  w  miejscu
konferencji.
3.  Opłata  rejestracyjna  na  warsztaty  obejmuje:  wejście  na  sesje  warsztatowe,  jeden
egzemplarz materiałów, przerwy kawowe oraz lunch w dniu 16 czerwca.

ANULOWANIE REJESTRACJI
Wszystkie prośby o anulowanie rejestracji i zwrot środków muszą być wysłane pod adres e-
mail: ebccsp15@agh.edu.pl (lub pocztą na adres podany poniżej). Anulowania otrzymane do
30 maja: pełny zwrot pomniejszony o 50 EUR  na pokrycie kosztów administracyjnych. Żadna
prośba o anulowanie rejestracji po dniu 30 maja 2015 r. nie zostanie uznana. Nie ma żadnych
częściowych lub całkowitych zwrotów opłaty rejestracyjnej dla uczestników, którzy nie pojawią
się na konferencji. W nagłych przypadkach, które uniemożliwiają obecność zarejestrowanego
uczestnika na konferencji, rejestracja może być przeniesiona na inną osobę.



PŁATNOŚĆ KARTAMI KREDYTOWYMI
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

ADRES ORGANIZATORA
AGH w Krakowie
Katedra Elektroniki
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel.: +48 12 617 30 34
fax: +48 12 634 23 98
e-mail: ebccsp15@agh.edu.pl
NIP: 6750001923


