Karta zgłoszenie prelegenta na konferencję
Etyka i moralność w życiu społecznym. Co robić?
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Cel główny
konferencji

Pragniemy zastanowić się w bardzo szerokim gronie organizacji i osób,
które deklarują chęć zmiany Polski na lepsze co możemy w tym zakresie
zrobić. Nie chodzi jednak o teoretyzowanie i narzekanie na obecną
sytuację, lecz zaproponowanie konkretnych działań z ich uzasadnieniem.
Ważne będą również wystąpienia omawiające konkretne działania już
podjęte, ich rzeczywiste skutki oraz płynące z nich wnioski.

Założenia ogólne

Pytanie "Co robić?" jest bardzo ważne, jednak nie chodzi by prelegent
mówił o tym co ma robić ktoś inny. Chodzi o zastanowienie się co mogę
zrobić ja, co możesz zrobić ty.
Cel dodatkowy nr. 1
Cel dodatkowy nr. 2

Integracja środowiska
Opracowanie materiału z konferencji w postaci materiału video

Kwestie organizacyjne
Czas wystąpienia

Zalecenia

Maksymalnie 30 minut. 20 minut przeznaczonych jest na samo
wystąpienie, 10 na ewentualna dyskusję. Organizator chce zapewnić
równe warunki występu dla każdego prelegenta.
W celu utrzymania harmonogramu, jeśli prelegent we własnym zakresie
nie zakończy zostanie wyłączony mikrofon.
Zależy nam by wystąpienia były merytoryczne i ciekawe w odbiorze.

Zgłoszenie prelegenta
Imię i nazwisko
Organizacja (jeśli jest)
Temat wystąpienia
Najważniejsza teza
wystąpienia
Główne tezy
wystąpienia
Krótki biogram
prelegenta
Krótki opis
wystąpienia
Adres mailowy
Telefon kontaktowy
Mieszkam w mieście
Konferencję mogę
wspomóc
następującymi
działaniami

RODO
Administratorem
danych osobowych
Oświadczenie

Kontakt do usunięcia
danych osobowych
Oświadczenie
prelegenta
dotyczące
przechowywania
danych osobowych

Oświadczenie
prelegenta
dotyczące publikacji
materiałów po
konferencji

Będzie PAFERE z siedzibą w Warszawie ul. Mickiewicza 16/12A
Dane osobowe prelegenta będą przechowywane wyłącznie do celów
organizacji konferencji, a po miesiącu od zakończenia konferencji będą
usunięte. Osoby, które chcą otrzymywać materiały fundacji PAFERE po
konferencji mogą zarejestrować się jako „Sympatyk PAFERE” lub
„Sympatyk VIP PAFERE” przez stronę www.pafere.org
Paweł Florecki, tel. (+48) 22 633 52 30 pafere@pafere.org
Zgadzam się na przechowywanie i administrowanie moimi danymi
osobowymi w celu przedstawionym powyżej

Podpis

Zgadzam się na publikowanie przez PAFERE i zaprzyjaźnione organizacje
materiałów z konferencji z moim udziałem.

Podpis

