
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU  

Wydział Prawa i Administracji 

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego 

 

  

ul. św. Marcin 90, Collegium Iuridicum, 61-809 Poznań 
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 
tel. +48 61 829 42 68, fax. +48 61 829 31 45 
kpchiu@amu.edu.pl 

www.prawo.amu.edu.pl 

 

Kontakt: 

 

Mgr Szymon Kulmaczewski 

szykul@amu.edu.pl 

tel. 606 388 812 

e-mail: pogrpc@amu.edu.pl;l; 

KARTA INFORMACYJNA 
 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 
 

„PROBLEMY POGRANICZA PRAWA CYWILNEGO” 

 27 listopada 2020 r. 
 

 

Do 9 października 2020 r. Organizatorzy przekażą drogą 
mailową informację do Uczestnika, czy referat zostanie 
zaprezentowany na Konferencji (wraz z tą informacją 
zostanie przekazany szczegółowy program Konferencji). 

 

Płatność: 
Opłata konferencyjna wynosi (z VAT) 250 zł dla 
osób, które zamierzają wygłosić referat na 
Konferencji.  
Opłata konferencyjna wynosi (z VAT) 100 zł dla 
osób, które nie zamierzają wygłosić referatu na 
Konferencji.  
Opłata konferencyjna wynosi (z VAT) 300 zł dla 
osób, które zamierzają zamieścić tekst w publikacji 
pokonferencyjnej. 
 

Opłaty należy uiścić do 20 października 2020 r. 
 

 

W tytule przelewu proszę podać : Konferencja, nazwisko 
uczestnika oraz nr subkonta KN 000910. 
 

Do dnia 17 listopada dla każdego Uczestnika Konferencji zostanie założone konto na Microsoft 
Teams oraz wygenerowane login i hasło. Zostaną one Uczestnikom przesłane drogą mailową 
wraz z krótką instrukcją obsługi. 
 

Każdy z uczestników otrzyma przesłane pocztą wystawione przez Dziekana Wydziału Prawa i 
Administracji UAM w Poznaniu zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji. Jeżeli Uczestnik 
wygłosi referat, zostanie to odnotowane w zaświadczeniu. 
 

Przebieg konferencji będzie nagrywany. Dołączając do Konferencji, Uczestnik wyraża zgodę na 
nagrywanie, przy czym Organizatorzy zapewniają, że nagranie będą wykorzystywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  Zgoda na nagrywanie nie jest równoważna w skutkach ze 
zgodą na publikację nagrania. 

Na konto UAM o numerze : 77 1090 1362 0000 0000 
3601 7903 

Do dnia 6 października Organizatorzy oczekują na 
propozycje tematów referatów obejmującą wyliczenie w 
punktach poruszanych zagadnień wraz z deklaracją, czy 
Uczestnik przygotuje tekst do publikacji pokonferencyjnej 
ze wskazaniem tytułu (teksty należy przygotować do 28 
lutego 2021 r.). 


