
Informacje dodatkowe 

 

Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. M Curie-Skłodowskiej 4, Lublin 

Organizator konferencji: Zarząd Główny PTL oraz Katedra Logopedii i Językoznawstwa 

Stosowanego UMCS, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin 

Opłata konferencyjna (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad w piątek – 

19.06.2020 r. i w sobotę – 20.06.2020 r., bez zakwaterowania): 

− dla członków PTL do 31 maja 2020 r.  –  300 zł 

− dla członków PTL po 31 maja 2021 r. – 350 zł. 

− dla osób niebędących członkami PTL do 31 maja 2020 r.  –  350 zł 

− dla osób niebędących członkami PTL po 31 maja 2020 r.  –  400 zł 

− dla studentów i doktorantów do 31 maja 2020 r.  –  150 zł 

− dla studentów i doktorantów po 31 maja 2020 r.  –  200 zł 

 

Osoby zainteresowane udziałem w Zjeździe prosimy o dokonanie wpłaty na konto: Polskie 

Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny, ul. Sowińskiego 17, PKO BP S.A. II O/Lublin 

89 1020 3150 0000 3002 0003 0106. Prosimy o podanie imienia i nazwiska (wraz z tytułem 

naukowym) oraz dokładnego adresu wpłacającego z adnotacją „Konferencja PTL”. Osoby 

zainteresowane otrzymaniem faktury potwierdzającej poniesione koszty udziału w 

Konferencji prosimy o podanie danych i wpisanie adnotacji „Faktura”.  

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, po 

uprzednim zapoznaniu się ze Statutem PTL, powinny wypełnić deklarację członkowską 

(dostępna na stronie PTL) i przesłać ją wraz z dowodem wpłaty składki za dany rok w 

wysokości 80,00 złotych (nr konta bankowego: PKO BP S.A. II O/Lublin 89 1020 3150 0000 

3002 0003 0106) na adres siedziby Zarządu Głównego PTL: ul. Sowińskiego 17, 20-040 

Lublin.  

 

Walne Zebranie 

 

W Walnym Zebraniu będą mogli brać udział jedynie Członkowie PTL, którzy opłacili składki 

za rok 2020 w wysokości 80 zł. Podczas Zebrania odbędą się wybory do Zarządu Głównego 

PTL. Przypominamy, że Członkowie PTL zgłaszają kandydatury na Członków ZG PTL. 

Prosimy jednak o wcześniejsze poinformowanie kandydata o zamiarze przedstawienia jego 

kandydatury.  

 


