
ХХVI Теріологічна школа-семінар 
«Дика теріофауна в умовах трансформованих ландшафтів» 
Біостанції-профілакторії Запорізького національного університету, 
острів Хортиця, 17–21 червня 2019 р. 
http://terioshkola.org.ua/ua/shkola26/shk26-main.htm

Заявка на участь у роботі ХХVІ Теріошколи (остаточна)
прохання надіслати протягом 3–8 червня 2019 р. на адреси: mammalia@ukr.net та natalyredfox@gmail.com, назвати файл за прикладом «shk26-reg-Прізвище.rtf»

Учасник ХXVІ школи

ім’я учасника, ПІПб
Прізвище, Ім’я, По-батькові
організація, установа
установа
тема доповіді або круглого столу або майстер-класу
назва повідомлення та його тип (доповідь, презентація, бажаний круглий стіл, майстер-клас)
дні присутності *
17.06
пн +
18.06 вт +
19.06 ср + 
20.06 чт + 
21.06 пт +
22.06 — 
разом днів = 5 (так?)
разом ночей = 4 (так?)
електронний зв’язок 
e-mail:  
skype: 
мобільний зв’язок
телефон: 
вайбер: 
дата і час приїзду
наприклад: прибуття 17.06.19 потяг № 72 о 7:30
дата і час приїзду / виїзду
наприклад: від’їзд 21.06.19 потяг № 140 о 18:30
внесок 1 — кава-брейки
наприклад: сплачено 120 грн. 08.06.19 на вказаний privat24
внесок 2 — за проживання
наприклад: сплачено 10.06.19 за 4 доби на вказаний рахунок
внесок 3 — роздатка
наприклад: буде сплачено при реєстрації на місці 
дата заповнення

* при заповненні анкети прохання не користуватися розмітками шрифтів (напр. підкреслення); 
* внески 1–2 покривають витрати на кава-брейки та проживання, їх бажано надіслати до приїзду; 
* внесок 3 покриває витрати на роздаткові матеріали і буде оплачуватися при реєстрації на місці.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

бажані попередні проплати:
1) оплата проживання: призначення платежу проживання на Біостанції-профілакторії Запорізького НУ о. Хортиця: р/р 31254283102045, ЄДРПОУ 02125243, МФО 820172 в ДКСУ м. Київ 
2) оргвнесок на брейки: 120 грн. прохання переслати по можливості до 10.06.2019 (включно) на карту privat24 (https://www.privat24.ua/) № 5168742726546926 (Лебедєва Наталія Іванівна)

P. S. ми цілком розуміємо те, що частина людей може приймати остаточне рішення про поїздку в останній дні перед семінаром, тому припускаємо, що такі учасники розраховуватимуть на оплату на місці. це можливо, але завдасть додаткового клопоту організаторам, тому просимо по можливості вирішити ці питання заздалегідь, як тільки ви придбаєте квитки на дорогу.

