Kołło Nau
ukowe Transp
portu i Logisttyki TR
RANSL
LOG
działłające przy
p
Ak
kademiii Morsskiej w Gdynii zapraasza naa
VIIII edycję Og
gólnopoolskiej Konferrencji N
Nauko
owej

Gdynnia - Karlskkrona, 24-226 kwietnia 2016r.

Data:
D
24-26 kwiettnia 20166r.
Miejsce:
M
Akadem
mia Morskka w Gdyyni, Wydzział Nawiigacyjny, A
Al. Jana Pawła
P
II 3
Temat:
T
„„Ekologiistyka i zrrównowaażony rozzwój transportu w sektorzee TSL”
Podczas
P
pierwszeego dnia konferenncji odbędzie sięę finał koonkursu. Szczegó
óły
zasad
z
kon
nkursu zn
najdują siię w regullaminie.
Pierwszy
P
dzień SM
MC 2016, 24.04.2016::





nferencja z nadmorskkim klimattem,
kon
obiaad z widokkiem na Zaatokę Gdańńską,
bufeet w marin
nie żeglarskkiej,
rejs promem Stena
S
Linee.

Koło Naukow
we Transportu i Logistyki TRAN
NSLOG, Katedraa Logistyki i Sysstemów Transpportowych, Akad
demia Morska
w Gdyni, ul.
u Morska 81‐8
87, 81‐225 Gdynnia, www.transslog.wpit.am.gd
dynia.pl, e‐mail:: kntil.translog@
@gmail.com

Drugi
D
i trzzeci dzień
ń SMC 2015, 25-26. 04.2016:





szw
wedzka kuchnia na po
okładzie prromu Sten
na Line,
Karrlskrona odd A do Z – zwiedzannie partnerrskiego miaasta Gdynni,
imp
prezy integrracyjne na środku M
Morza Bałtyyckiego,
pow
wrót do Gddyni wzdłu
uż polskieggo wybrzeża.

Do
D udziałłu w konfferencji zaapraszamyy zespołyy 4 - osobo
owe.
Prace
P
konkkursowe mogą
m
być przygotowa
p
ane przez maksymalnie DWIE
E osoby.
Ilość
I
miejssc ograniczzona!!! Obowiązuje kkolejność zgłoszeń!!!
z

KOSZT
K
K
KONFER
RENCJI:
 230 zł/os. – opłata
o
za członków
w zespołó
ów 4 – oso
obowych*
 250 zł/os. – opłata
o
za kolejnych
h uczestn
ników z ko
oła
* Cena obowiiązuje uczestn
ników biorąccych udział w konkursie.

Cena
C
obejjmuje:








rejs promem Stena
S
Linee (dwa nocclegi w 4-osobowych
h kabinach z oknem),,
wyżżywienie naa promie Stena
S
Line (śniadaniee i obiadok
kolacja 25. 04.2016r.),
cało
odniowy po
opyt w Kaarlskronie,
matteriały kon
nferencyjnee,
przeerwy kawo
owe oraz obiad,
imp
prezy integrracyjne na środku m
morza 
tran
nsport na teerminal prromowy.

DANE
D
DO PRZEL
LEWU:
mia Morsk
ka w Gdyn
ni
Akadem
ul.
u Morskaa 81-87, 81-225 Gdyn
nia
NIP
P 586 001 28 73
Rach
hunek kołaa naukoweggo: TRAN
NSLOG

0511401155300002235430010028
Tytuł: TRANSLO
T
OG_SMC16_NAZW
WA KOŁA
A

Koło Naukow
we Transportu i Logistyki TRAN
NSLOG, Katedraa Logistyki i Sysstemów Transpportowych, Akad
demia Morska
w Gdyni, ul.
u Morska 81‐8
87, 81‐225 Gdynnia, www.transslog.wpit.am.gd
dynia.pl, e‐mail:: kntil.translog@
@gmail.com

TERMIN
T
NARZ:
r. – zako
10.01.2016
1
ończenie pierwszej
p
tury zgłłoszeń orraz inform
macja o rozpoczęcciu
ewentualne
e
ej drugiej tury;
t
17.01.2016
1
r. – maksyymalny terrmin przessłania tem
matu pracy (przy eweentualnych powtórkaach
drugi
d
będzzie musiał zmienić
z
teemat);
07.02.2016
0
6r. – ostateeczny term
min przesłaania referattów na kn
ntil.transloog@gmaiil.com;
14.02.2016
1
6r. – inform
macja zwro
otna o zakw
kwalifikowaaniu pracyy do ścisłeggo finału konkursu;
k
31.03.2016
3
6r. – zakoń
ńczenie drugiej tury zgłoszeń oraz przessłanie konnkursowych
h prezentaacji
multimedia
m
alnych;
10.04.2016
1
6r. – ostateeczny term
min dokonnania opłaaty konferrencyjnej (prosimy o przesłan
nie
potwierdze
p
enia przeleewu);
24.04.2016
2
6r. – finał konkursu
k
SMC, Gdyynia 2016;
26.04.2016
2
6r. – ogłoszenie wyn
ników konkkursu SMC
C, Gdynia 2016.
INFORM
I
MACJE DO
ODATKO
OWE:
Istnieje
I
m
możliwość zarezerwo
owania doodatkowycch noclegó
ów przed bądź po konferen
ncji
w Studen
nckich Do
omach Marynarza
M
Akademiii Morskieej. Zainteeresowanyych prosim
my
o informaccję do Piottra Berezow
wskiego nna adres e-m
mail:
KONTAK
K
KT:
Wszelkie
W
p
kierować mailowo na adrees: kntil.ttranslog@
@gmail.co
om
pytania prosimy
lub
l bezpośśrednio do
o manager KNTiL T
TRANSLO
OG:
 Piottr Berezow
wski, tel.: 535-494-6884 , e-mail: p.m.berezzowski@ggmail.com
 Nikkol Labudaa, tel.: 798-4449-481, ee-mail: niko
ollabuda@
@wp.pl
baczenia niebawem
n
m!!!
Do zob
K
KNTiL TRANSLO
T
OG

Koło Naukow
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