
Додаток до інформ. 
(надіслати на ncon@ukr.net) 

ЗАЯВКА 

НА ОЧНУ УЧАСТЬ  

в ІІ міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті.  

Європейський досвід » 

12 листопада - 15 листопада 2018 р., Університет Аалто Гельсінкі (Фінляндія) 
 

На кожного учасника заповнюється окрема заявка! 
 

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою 
(згідно паспорта громадянина України) 

 

Прізвище, ім’я латиницею  
(згідно закордонного паспорту) 

 

 

Формат участі:  

- виступ з доповіддю (ями) ТАК / НІ 

 назва/и/ доповіді/ей/:  

- супроводжувальна особа ТАК / НІ 

- здача іспиту В2 ТАК / НІ 

 

Персональні дані* 
* - необхідні для оформлення поїздки (проїзні документи, страховка, проживання, сертифікат тощо). Обробляються та 

зберігаються згідно діючих вимог щодо захисту персональних даних 

Дані закордонного паспорта  

Наявність біометричного закордонного паспорта ТАК / НІ 

Необхідність Шенгенської візи (для власників 
паспорту старого зразка) 

ТАК / НІ 

Серія та номер закордонного паспорта  

Термін дії закордонного паспорта (дата закінчення 
строку дії) 

 

Важливо! Разом із заявкою просимо надіслати до оргкомітету скановану копію 1-ї сторінки закордонного паспорту. 

Дані паспорта громадянина України  

Дата народження  

Номер і серія паспорту   

Дата видачі та найменування органу, яким виданий 
паспорт 

 

Адреса постійної реєстрації (прописка)  

Інші дані  

Індивідуальний податковий номер (ІНН)  

Місце роботи / навчання (назва організації, внз)  

Посада (для тих, хто працює)  

Вчений ступінь, вчене звання  

Номер/и/ мобільного телефону/ів/  

Адреса/и/ електронної пошти  

Номер та адреса найближчого відділення «Нової 
пошти», на яку можна надсилати матеріали 

 

 

Див. далі (нижче) на наступній стор… 



ПРОЇЗД ТА РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКА 
 

Обираю один з пакетів* послуг від оргкомітету - 

проїзд автобусом або авіапереліт до місця 

збору учасників** (залишити необхідне) 

ПРОЇЗД АВТОБУСОМ / АВІАПЕРЕЛІТ  

Проїзд організовую та оплачую самостійно ТАК / НІ 

Готель  
Одномісне розміщення / місце в 

двомісному номері 

Каюта на морському (круїзному) лайнері** 4-хмісна / 2-х місна 

Побажання щодо розміщення в номері готелю 
та каюті (вказати ПІПб) 

 

* - загальна інформація про пакети послуг наведена в інформаційному повідомленні. Вартість того чи іншого пакету послуг 

залежить від обраних варіантів проїзду та проживання. 

** - від місця збору (м. Рига, Латвія) всі учасники доставляються круїзним лайнером до порту Гельсінки (Фінляндія), із заходом 

в один з крупних портів на узбережжі Швеції 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПОБАЖАННЯ УЧАСНИКА ОРГАНІЗАТОРАМ 
 

 

 
 

 

Контактна інформація 

 

Співголова оргкомітету (м Дніпро): 

Хохлова Тетяна Станіславівна 

моб. +38 050 320-51-40 

         +38 095 254-76-52 

 

Секретар оргкомітету (м Дніпро): 

Ступак Юрій Олександрович 
моб. +38 067 250-60-26 

         +38 095 254-76-52 

 

e-mail: ncon@ukr.net  

Тел/ факс +38 0562 47-18-87 
 

Інформація про конференцію 

розміщена на інтернет-сторінці  

Національної металургійної академії України за адресою: 
 

www.nmetau.edu.ua 

 
 
 
 

 

mailto:ncon@ukr.net
http://www.nmetau.edu.ua/

