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Informujemy, że przyjmujemy jeszcze teksty, które będą zamieszczone w monografii. Teksty 
powinny być związane z tematyką  konferencji. 
 

Teksty należy przesyłać  na e-maila - wieslaw.szczesny1@wp.pl do 30 czerwca 2019 r.  
 

Opłata za umieszczenie tekstu w publikacji dla osób spoza WSTiJO – 250,00 zł.  
Pracownicy WSTiJO oraz osoby współpracujące z WSTiJO – bezpłatnie. 
 

Wpłaty należy dokonać do 25 czerwca 2019 r. na konto: 53113010170020098359200001. 

 

Karta zgłoszenia 

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA WE WSPÓŁCZESNYM HOTELARSTWIE 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Tytuł/stopień naukowy………………………………………………………………………….. 

Nazwa Uczelni/Instytucji wraz z NIP………………………………………………………....... 

Adres do korespondencji………………………………………………………………………... 

tel……………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………… 

Tytuł referatu i/lub tekstu do publikacji………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Streszczenie referatu (w Karcie Zgłoszenia – do 500 znaków)………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

Informacje dla autorów tekstów, które będą zamieszczane w monografii  

 

Wymogi techniczne przygotowania prac 

1. Artykuł napisany w formacie Word.  

2. Objętość artykułu wraz ze streszczeniami, fotografiami i tabelami 12 – 16 stron  

3. Odstęp między wierszami – 1,5, marginesy – 2,5, czcionka – 12  Times New Roman.  
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Układ pracy 

1. Imię i nazwisko autora (-ów) - u góry z lewej strony.  

2. Pod nazwiskiem – nazwa uczelni/instytucji.  

3. Tytuł pracy (drukowany) – w języku polskim.  

4. Tekst pracy powinien obejmować: wstęp (cel, metodyka, zakres), rozdziały, podsumowanie 

lub wnioski, literaturę, tytuł i streszczenie w języku angielskim, adres autora (-ów) w wersji 

elektronicznej.  

5. Powołania w tekście na innych autorów umieszcza się w pełnych przypisach dolnych. 

 6. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym, według kolejności: 

nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion, tytuł pracy, skrót wydawnictwa i miejsce wydania 

(w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej), rok wydania (gdy                    

w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy 

oznaczyć kolejne pozycje a, b, c itd.), numer tomu (rocznika), zeszytu, w przypadku pracy 

zbiorowej - tytuł, redaktor wydania, wydawnictwo i miejsce wydania, rok wydania. 

 7. Streszczenie (abstract) minimum 500 znaków wraz z tytułem - w języku angielskim.  

8. Adres do korespondencji – e-mail. Prace Autorów przewidzianych do publikacji                         

w monografii będą recenzowane. 


