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Szanowni Państwo,
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN wraz z Fundacją PRO.PL, Uniwersytetem Jana
Kochanowskiego w Kielcach oraz Narodowym Centrum Kultury organizuje 16–18 października
2019 r. w Kielcach XII Forum Kultury Słowa „Polszczyzna w dobie cyfryzacji”, którego
program załączamy.
Na XII Forum Kultury Słowa, tak jak na poprzednich konferencjach z tego cyklu, każdy uczestnik
będzie miał możliwość prezentacji swych poglądów, ponieważ na dyskusję przeznaczyliśmy
prawie tyle samo czasu co na referaty. Wszystkie teksty – i referaty, i głosy w dyskusji – zostaną
opublikowane w tomie pokonferencyjnym. Imprezami towarzyszącymi Forum mają być warsztaty,
których wykaz także załączamy.
Załączamy także dokładny opis wystąpień referentów (abstrakty) oraz zajęć warsztatowych.
Wszystkie informacje dotyczące Forum można też znaleźć na stronach www.forumkulturyslowa.pl,
www.rjp.pan.pl oraz https://fundacja.propl.pl/przedsiewziecia.
Nowym (ale – mamy nadzieję – już stałym) elementem Forum będzie sesja plakatowa
dla doktorantów. Zachęcamy doktorantów zajmujących się szeroko pojętą problematyką
zakreśloną w tytule konferencji („Polszczyzna w dobie cyfryzacji”) i chcących zainteresować
swymi badaniami uczestników Forum do zgłaszania abstraktów. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo wyboru do dziesięciu propozycji. Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 czerwca br., adres zaś:
forumkulturyslowa@gmail.com. Prosimy o przysyłanie zgłoszeń wyłącznie na załączonym
formularzu. Wyniki ogłosimy 30 lipca br. Szczegóły związane z tym przedsięwzięciem
przedstawimy w odrębnym zawiadomieniu.
Oprócz tego przewidujemy zorganizowanie imprezy kulturalnej.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Forum. Poniżej przedstawiamy informacje
organizacyjne.

OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i obejmuje, oprócz udziału w obradach:
• udział w zajęciach warsztatowych,
• przekąski i napoje w czasie obrad,
• obiady (16–18 X) i kolacje (16 X i 17 X),
• udział w imprezie kulturalnej,
• materiały konferencyjne.

Z opłaty zwolnieni są:
• referenci i osoby prowadzące warsztaty,
• autorzy sesji plakatowych,
• członkowie Rady Języka Polskiego PAN,
• pracownicy, doktoranci i studenci UJK w Kielcach.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA I ZWROT OPŁATY KONFERENCYJNEJ
Opłatę konferencyjną (a tym samym: udział w Forum) można wycofać wyłącznie w ciągu dwóch
tygodni od dnia dokonania wpłaty. Aby zwrot był możliwy, w tym czasie musimy otrzymać
od Państwa oświadczenie o wycofaniu się z konferencji (liczy się termin otrzymania
przez organizatorów oświadczenia, a nie jego nadania przez uczestników, a zatem – nie data stempla
pocztowego ani data wysyłki wiadomości z serwera nadawcy).
Oświadczenie, pod rygorem nieważności, musi być złożone w formie pisemnej oraz zawierać
informacje, na jaki rachunek bankowy mają zostać przelane środki. Organizatorzy po otrzymaniu
poprawnego oświadczenia, złożonego z zachowaniem przedstawionych terminów, zwrócą
wniesioną opłatę konferencyjną. Ewentualny koszt przelewu środków obciąża uczestnika i jest
potrącany z kwoty, która ma mu zostać zwrócona.
Zwracane środki są nieoprocentowane.
Po upływie dwóch tygodni od dnia wniesienia przez Państwa opłaty konferencyjnej nie mamy
możliwości zwrotu żadnych środków, choćby w części, także wówczas, gdy nie będą Państwo
mogli wziąć udziału w Forum z powodów losowych. Mogą Państwo jednak wskazać osobę,
która będzie uczestniczyć w konferencji w ramach wniesionej przez Państwa opłaty.
Możliwość wskazania innego uczestnika konferencji kończy się dwa tygodnie przed jej
rozpoczęciem.
Adres do wysyłki skanów podpisanych oświadczeń: 12fks@propl.pl
Adres do wysyłki papierowych podpisanych oświadczeń:
Fundacja PRO.PL
ul. Rakowiecka 36 lok. 312
02-532 Warszawa

NOCLEGI
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że opłata nie obejmuje noclegów. Prosimy o ich
rezerwację we własnym zakresie. Przygotowaliśmy jednak dla uczestników Forum pewną pulę
miejsc po preferencyjnych cenach, obowiązujących do 1 września br., w dwóch kieleckich
hotelach: Kongresowym (al. Solidarności 34, tuż obok miejsca obrad) oraz Ibisie (al. Warszawska
19). Podczas rezerwacji prosimy o podawanie hasła „Forum Kultury Słowa”.
Zachęcamy do skorzystania z tej oferty.

PODRÓŻ
Nie mamy możliwości zwrotu kosztów podróży w żadnej formie, nie wystawiamy również
zaświadczeń o kosztach podróży.
Stemplujemy jednak, oczywiście, delegacje.

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 1 września br. – będzie nim przesłanie na adres
forumkulturyslowa@gmail.com:
a) wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załączonego do tego zawiadomienia),
b) dowodu wniesienia opłaty konferencyjnej.
Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe Fundacji PRO.PL:
95 1240 6410 1111 0010 9020 3188 (Bank Pekao SA)
W tytule przelewu należy wpisać: „XII FKS + imię i nazwisko” (np. „XII FKS Jan Kowalski”).
Uczestników, którzy są zwolnieni z opłat, także prosimy o przesyłanie formularzy
zgłoszeniowych.

Jeśli mają Państwo możliwość rozpowszechnienia informacji o Forum, to bylibyśmy bardzo
wdzięczni za uczynienie tego. Chcielibyśmy, by dotarła ona do wszystkich zainteresowanych.
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