Додаток до інформ.
(надіслати на HYPERLINK "mailto:ncon@ukr.net" ncon@ukr.net 
не пізніше 10.12.2019)
HYPERLINK "mailto:ncon@ukr.net" ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській конференції «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
(18 грудня 2019 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро)

Назва/и/  доповіді/ей/ (статті/ей/) 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Форма участі в конференції (вказати бажане):
Варіант збірника (вказати вид та бажану кількість):
«ОЧНА»*
(з виступом на конф.).
«ЗАОЧНА»
(тільки публікація в збірнику)

Кількість, шт.
в друкованому вигляді
електронний варіант
(на СD)
Так / –
Так / –



* - сума оргвнеску (80 грн.) сплачується тільки в разі очної участі. Вартість публікації (див. в інформаційному листі) оплачується незалежно від форми участі

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА/ІВ/

Виділити жирним шрифтом(!)автора, з яким буде вестись листування і на адресу якого буде відправлятися збірник/и/ та сертифікат/и/ (на замовлення)

ПІПб (повністю)

Моб. телефон(и)
Адреса(и) електронної пошти
Місце роботи/навчання (організація, внз)
Посада
(для тих, хто працює) або статус*
Вч. ступінь, вч. звання, почесне(і) звання
Потрібен іменний сертифікат* 
(ТАК / НІ)
Для України
Для країн зарубіжжя







Номер (адреса) відділення «Нової пошти», куди будуть відсилатися матеріали
Країна проживання,
адреса, куди будуть відсилатися матеріали









…
…
…
…
…
…
…
…
…
* статус – аспірант, магістрант, студент. Студентам (бакалаври, магістри) і аспірантам ОБОВ’ЯЗКОВО(!) вказувати ПІПб керівника(ів) (повністю!) та його телефон (навіть якщо він відсутній серед авторів статті або доповіді)
* - заочні учасники можуть отримати іменний (персональний) сертифікат, що підтверджує включення матеріалів до збірника та програми конференції. Вартість сертифікату(ів) оплачується заочними учасниками додатково (50 грн. за 1 сертифікат для 1 учасника). Сертифікати будуть розсилатися разом зі збірниками.
!!!ВАЖЛИВО Сертифікат оформлюється двома мовами. Для коректного оформлення сертифікату/ів/ вкажіть: 
А) Ім’я та Прізвище(а) автора(ів) англійськими літерами (так, як в загранпаспорті) 
________________________________________________________________________________________________________________________________
Б) Назви доповіді(ей): а) англійською б) українською мовами 
________________________________________________________________________________________________________________________________


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
1) При заочній участі заявки розглядаються тільки разом зі статтями!!! Заявки, що надіслані без статей, не розглядаються (видаляються без повідомлення!).
2) Факт отримання заявки та статті(ей) буде протягом 1…3 днів підтверджений короткою відповіддю. Після цього прохання дочекатися рахунку для оплати публікації (розсилка рахунків по е-mail – після 10.12.2019), що буде «автоматично» означати позитивне рішення про опублікування матеріалів. 
3) В разі зауважень або відмови в публікації автору(ам) оперативно (але не пізніше 18.12.2019) буде направлено секретарем оргкомітету відповідного листа з рішенням оргкомітету. Переконливе прохання в період після 10.12.2019 утриматися від «уточнюючих» дзвінків та листів!
4) Статті від студентів і магістрантів розглядаються тільки за умови включення керівника(ів) до складу авторів, наявності адреси електронної пошти керівника(ів) та його /іх/ телефону(ів) /обов’язково!/.


