РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА
УЧАСНИКА КОНГРЕСУ
Прізвище__________________________________
Ім’я ____________________________________
По батькові ______________________________
E-mail____________________________________
Назва доповіді ____________________________
_________________________________________
_________________________________________
Семінар__________________________________
_________________________________________
Вид доповіді (усна або стендова)_____________
_________________________________________
Чи необхідне місце в готелі____________________
Форма участі в конгресі
-

очна
заочна

****************************************************************************************

До початку роботи конгресу оргкомітет планує опублікування збірника тез доповідей
конгресу.
****************************************************************************************

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання реєстраційних анкет та реєстрація на
сайті конференції за адресою
http://www.ldi.lviv.ua/index.php/ua/naukovarobota/konferentsii/292-epessem-2016

до 01.07.2016
Подання текстів доповідей, копії платіжного доручення про сплату оргвнеску
до 01.08.2016
- Початок реєстрації
21.09.2016 в 8-30
- Відкриття конгресу
21.09.2016 в 10-00

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування
вул. С.Бандери, 12, м. Львів 79013 , 8 корпус НУ "ЛП"
****************************************************************************************

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Під час реєстрації учасники отримають інформаційні
матеріали конгресу та скерування на проживання у готелі ( за попереднім замовленням)
До НУ «Львівська політехніка» Їхати :
- від залізничного вокзалу – трамвай №1, зупинка «Політехнічний інститут»
- від аеропорту – тролейбус №9, зупинка «вулиця
С.Бандери»

Міністерство освіти і науки України
Львівська обласна державна адміністрація
Національний університет
«Львівська політехніка»
Західний науковий центр НАН України і
Міністерства освіти і науки України
Всеукраїнська екологічна ліга

Ідентифікація учасників конгресу
В холі актового залу головного корпусу університету
(вул. С. Бандери, 12)
****************************************************************************************

Організаційний внесок
Організаційний внесок для одного учасника конгресу
складає 170 грн (очна форма участі) та 60 грн (заочна
форма участі) який включає:
 отримання інформаційних матеріалів (для очної участі) та пересилку збірника тез (для заочної участі)
 опублікування матеріалу конгресу в тезах доповідей
конгресу.
 організаційні витрати оргкомітету.
У вартість оргвнеску не входить проживання у
м.Львові, вартість харчування, вартість екскурсій,
участь у дружній вечері. Назви та вартість екскурсій та
час проведення, варіанти вартості харчування та вартість участі в дружній вечері будуть повідомлені в офіційному запрошенні, яке буде розіслане учасникам
конгресу до 1 вересня 2016 року і будуть оплачуватись
учасниками конгресу готівкою під час реєстрації.
Оплата організаційного внеску і оплата публікації тез
доповідей може бути здійснена безготівковим платежем чи готівкою. Документи про оплату будуть передані учаснику конгресу під час реєстрації.
ФОРМА ОПЛАТИ
Платіж слід перерахувати на поточний рахунок отримувача з позначкою «За участь в конгресі»:
Львівська обласна організація
Всеукраїнської екологічної ліги
81151, Пустомитівський р-н, с.Давидів, вул.Галицька 15/6,
Р\р 26004000004913 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023
ЗКПО 33964015

ПДВ не сплачується оскільки ЛОО ВЕЛ не є
платником податку

4-Й МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС
СТАЛИЙ РОЗВИТОК:
ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА.
ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ.
ЗБАЛАНСОВАНЕ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
21-23 вересня 2016 р.

Львів – 2016

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 4-го міжнародного конгресу «Сталий розвиток: Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване
природокористування», в рамках якого буде проводитись робота таких семінарів
 Семінар 1. «Комплексний підхід у захисті навколишнього середовища: моніторинг, аудит, системний аналіз та оцінка ризику, управління».
epessc.sem1@gmail.com
 Семінар 2. ”Відновлювані та нетрадиційні джерела
енергії: видобуток, застосування, екологічні проблеми ”.
epessc.sem2@gmail.com
 Семінар 3. «Інноваційні природоохоронні технології. Технології підвищення ефективності використання матеріалів, води та енергії».
epessc.sem3@gmail.com
 Семінар 4. «Формування освіти та виховання для
збалансованого природокористування та сталого розвитку: зміст, методи і засоби освіти, роль громадських екологічних організацій».
epessc.sem4@gmail.com
 Семінар 5. «Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку».
epessc.sem5@gmail.com
 Семінар 6. «Розвиток екологічного туризму в аспекті сталого розвитку»
epessc.sem6@gmail.com
До участі в конгресі запрошуються всі зареєстровані учасники конгресу, які направили доповіді, реєстраційну форму, інформацію учасника конгресу та
оплатили оргвнесок.

Тези доповідей обсягом 1 друкована сторінка, всі поля
по 25 мм., повинні бути подані в Оргкомітет до
01.08.2014 через електронну почту на електронну адресу семінару, в роботі якого приймає участь учасник
конгресу. Учасник обов'язково повинен отримати підтвердження оргкомітету у отриманні інформації.
До друку в матеріалах конгресу приймаються тези на
українській, російській чи англійській мовах.
 Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word
97/2000/ХР/2003. Шрифт: Times New Roman Cyr.
 Формули: 11 (Σ-12, табл. - 9pt), subscript/superscript 8pt (Σ-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt
(Σ-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt.
 Рисунки: вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Специальная вставка”
и вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а;
рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.
Порядок розміщення матеріалу:
Автори: друкуються великими літерами ініціали і прізвища співавторів, країна й місто (в дужках); bold
(12pt). Прізвище доповідача слід підкреслити.
Назва доповіді: у наступному рядку посередині великими літерами, bold (напівжирний 12pt).
Інформація про організацію, де виконана робота у наступному рядку посередині назва закладу чи установи,
його поштова та електронна адреса (курсивом, 12 pt).
Анотація англійською мовою – 5-7 стрічок 11pt.
Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt.

Взірець оформлення заголовку матеріалів
збірника:

Я.М.СЕМЧУК, Л.Я САВЧУК (УКРАЇНА,
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)
МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ВІДХОДІВ КАЛІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ
М.КАЛУШ НА ДОВКІЛЛЯ
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
Резюме анг. мовою…………………(з абзацу)
Текст………………………………(з абзацу)

-

Регламент роботи
мова конгресу – українська, російська, англійська.
доповідь на пленарному засіданні – до 30 хв.
доповідь на секції – до 15 хв.
виступ повідомлення – 5 хв.

ЧЕКАЄМО У ЛЬВОВІ

