CIRCULAR 2
AT 1
The 44th International Biometrical Colloquium
and
IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry

Conference information:

AT 1
PLACE OF CONFERENCE
Address:
ACH - DS "Krakowiak"
30-150 Kraków
St. Armii Krajowej 9
Phone number:
tel.+48/012/662-64-55; +48/012/662-64-56;
fax. +48/012/662-64-53
Map:

http://www.up.krakow.pl/ach/index2.php3?jez=en_ach

CIRCULAR 2
Rooms

o Check-in for the conference participants includes the time from 14.00 to 12.00 the next day.
o For the conference participants will be available free car park, and also free use of the Internet.
THE IMPORTANT DATES
o Registration deadline: 15 June 2014r.
o Deadline for abstracts submission (0.5 volume page) – 15 June 2014.
o email: d.mankowski@ihar.edu.pl or cb44@up.poznan.pl
o The fee for participation in the conference: 1200 PLN or 300 Euro.
The conference fee covers the accommodation on site (single or double room with shower) and full board
from September 7 dinner till September 10 lunch, the expenses of conference materials, printing of abstracts,
the conference banquet and social events:
Please make the payment to the account of Polish Biometric Society to 15 June, 2014:
METHODS OF PAYMENTS
Payment can be made in Euro (EUR) or in PLN by bank transfer and made out to: Polskie Towarzystwo
Biometryczne. Please check that the participants name is clearly legible in order to ensure that the payment
will be correctly registered. Please note that the bank transfer fee (where applicable) must be paid by the
participant.
BANK ACCOUNT FOR TRANSFER IN EURO OR IN PLN:








Name of account holder: Polskie Towarzystwo Biometryczne
Address of account holder: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan , Poland
Name of Bank and its branch: Nordea Bank Polska S.A.
Account No.: 24 1440 1387 0000 0000 1391 0677
Swift code: NDEAPLP2
Details of payment: Coll44 and participant's name
Bank address: Nordea Bank Polska S.A.
ul. Kielecka 2
PL-81-303 Gdynia
Poland

Persons interested in obtaining a VAT invoice, please send the PTB data about the institution (name,
address, tax identification number) or the prove of data at the conference.

CIRCULAR 2

o The presentation of each of the paper including the discussion is limited to 20 minutes. The
presentations in English is recommended. Conference program and additional information will be
included in the Communication 3.
o Current information associated with the Conference can be found at websites
http://www.ihar.edu.pl/44mcb.php or http://www.up.poznan.pl/cb44. We cordially invite you to
attend the Conference.

KOMUNIKAT 2
44 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne
oraz
IV Polsko-Portugalskie Warsztaty z Biometrii

MIEJSCE KONFERENCJI: DOM STUDENCKI KRAKOWIAK
Adres:
ACH - DS "Krakowiak"
30-150 Kraków
ul. Armii Krajowej 9
Telefon
tel.+48/012/662-64-55; +48/012/662-64-56;
fax. +48/012/662-64-53
Mapa:

KOMUNIKAT 2
Pokoje

o Doba hotelowa dla uczestników konferencji obejmuje czas od godziny 14.00 do godziny 12.00
dnia następnego.
o Wyżywienie obejmuje posiłki od kolacji 7 września (niedziela) do obiadu 10 września (środa)
włącznie.
o Hotel udostępnia uczestnikom konferencji bezpłatny parking oraz umożliwia bezpłatne
korzystanie z Internetu.
WAŻNE DATY
o Zgłoszenie udziału w Colloquium – do 15 czerwca 2014r.
o Przesłanie streszczeń referatów i posterów (o objętości do 0,5 strony) – do 15 czerwca 2014 r.
pod adres d.mankowski@ihar.edu.pl lub cb44@up.poznan.pl.
o Opłata za udział w konferencji: 1200 PLN lub 300 Euro.
Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Biometrycznego
do 15 czerwca, 2014:
Polskie Towarzystwo Biometryczne
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
NIP 895-15-95-882
Nordea Bank Polska S.A. : 24 1440 1387 0000 0000 1391 0677
z dopiskiem: Coll44 oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika konferencji.
Adres SWIFT: NDEAPLP2
NORDEA BANK POLSKA S.A.
ul. Kielecka 2
81-303 Gdynia
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT proszone są o przesłanie do PTB danych o instytucji
(nazwa, adres, NIP) lub przedstawienie tych danych podczas konferencji.
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o Prezentacja każdego referatu, włącznie z dyskusją, jest ograniczona do 20 minut. Zapraszamy do
prezentacji referatów w języku angielskim. Przewidujemy równoległe sesje (postery) w języku
polskim i angielskim w zależności od liczby zgłoszeń.
o Program Konferencji oraz dodatkowe informacje zamieszczone będą w Komunikacie 3.
o Bieżące informacje związane z Konferencją znajdują się stronie internetowej
http://www.ihar.edu.pl/44mcb.php oraz http://www.up.poznan.pl/cb44. Serdecznie zapraszamy do
udziału w Konferencji .

