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Termin nadsyłania propozycji referatów (20 minut) wraz z abstraktami (200-250 słów)
upływa 30 marca 2019 r. Języki konferencji: polski, rosyjski. Osoby planujące wygłoszenie
referatu lub publikację artykułu w innym języku prosimy o kontakt poprzez pocztę
elektroniczną do dn. 30 marca 2019 r.
Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać pod adres poczty
elektronicznej: socjolingwistyka@ug.edu.pl. Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję,
zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej.
Opłata konferencyjna wynosi:
− 450 zł w przypadku czynnego udziału w konferencji oraz złożenia artykułu do druku
w monografii wieloautorskiej,
− 250 zł w przypadku czynnego udziału w konferencji bez złożenia artykułu do druku,
− 200 zł w przypadku zaocznego udziału w konferencji (tylko złożenie artykułu do druku
w monografii wieloautorskiej).
Prosimy o dokonywanie wpłat do 15 kwietnia 2019 r. na rachunek bankowy Uniwersytetu
Gdańskiego prowadzony w banku PEKAO S.A.
Dla gości krajowych:
numer rachunku bankowego: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
tytuł przelewu: subkonto KF-58-19 + imię i nazwisko
Dla gości zagranicznych:
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
SWIFT: PKO PPL PW
tytuł przelewu: subkonto KF-58-19 + Imię i nazwisko

Uczestnicy konferencji rezerwują noclegi we własnym zakresie. Przedstawiamy Państwu
adresy hoteli położonych niedaleko Uniwersytetu Gdańskiego:
HOTEL** OLIVIA
80-310 Gdańsk, al. Grunwaldzka 470
tel. +48 58 343-31-00, e-mail: recepcja@hotelolivia.org.pl
www.hotelolovia.org.pl

HOTEL*** OLIWSKI
80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 1
tel. +48 58 761-66-10, e-mail: recepcja@oliwski.pl
www.oliwski.pl

Termin wysłania artykułów do recenzji sformatowanych zgodnie z wytycznymi
wydawnictwa (20 000 znaków wraz ze spacjami) upływa 30 lipca 2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji będą umieszczane na stronie:
https://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_rusycystyki_i_studiow_wschodnich/
pracownie_badawcze/pracownia_badan_nad_socjolingwistycznymi_aspektami_jezyka/konfer
encje

