Сьомий міжнародний колоквіум з генеалогії
Міжнародної академії генеалогії (26–29 вересня 2011 р.; м. Болонья, Італія)
Заявка на участь.
Усі бажаючі взяти участь у колоквіумі запрошуються заповнити пропоновану
аплікаційну форму та надіслати її до 31 серпня 2011 р.
Лекції.
Учасники, які бажають виступити з доповідями, мають надіслати аплікаційну
форму з назвою та стислим змістом доповіді (2000 слів). Після розгляду
поданих пропозицій організаційний комітет до 31 травня 2011 р. інформує
учасників, чи прийнято їх заявки на презентацію доповідей. Тривалість
доповіді – до 30 хв. Кінцевий термін подання доповідей – 31 серпня 2011 р.
Рукопис не повиннен перевищувати 20 сторінок (1850 слів) та мати стислий
зміст на одну сторінку. Учасники, які бажають використати під час доповідей
проектори або інші мультимедійні засоби, мають інформувати про це секретаря
оргкомітету до 31 серпня 2011 р.
Мова доповідей: італійська, іспанська, французька, англійська або німецька.
Екскурсії.
Усі учасники та супроводжуючі їх особи матимуть можливість відвідати та
ознайомитися з найцікавішими місцями та монументальними пам'ятками
регіону Емілія-Романья (Італія).
Місце проведення колоквіуму.
Колоквіум проводитиметься в історичних будівлях міста Болонья.
Реєстраційний внесок.
Плата за реєстрацію відсутня. Зареєстровані учасники можуть брати участь в
усіх зустрічах та заходах колоквіуму, відвідати офіційний прийом та отримати
друковану копію протоколу. Вартість турів з екскурсоводами, сніданків та галаобіду під час колоквіуму сплачуються учасником під час бронювання.
Подорож та бронювання готелю.
Усім, хто надішле аплікаційну форму, буде надано інформацію про готелі та
спеціальні пропозиції вартості авіаперевезень (за їх наявності).
Останнє повідомлення.
Повідомлення від 30 квітня 2011 р. включатиме усю інформацію про
реєстрацію, тури та заходи, перевезення тощо. Учасники, які бажають отримати
цю інформацію, мають надіслати належним чином заповнену аплікаційну
форму до 31 березня 2011 р. Докладно про колоквіум можна ознайомитися на
відповідному веб-сайті у мережі Інтернет.

Аплікаційна форма
Я бажаю взяти участь у колоквіумі. Будь ласка, надішліть усю інформацію
[стосовно організації та проведення колоквіуму] на наступну адресу:
Прізвище _______________________________________________
Ім'я ____________________________________________________
Адреса _________________________________________________
Місто __________________________________________________
Країна ________________________ Поштовий індекс __________
Телефон ______________ Факс ____________ Е-мейл __________
Прізвище ______________________ Ім'я _____________________
супроводжуючої особи
На додаток, я бажав би оголосити доповідь з наступної теми:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________
Мовою _________________________________________________

Дата _______________

Підпис __________

