IX Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки,
телекомунікацій та інформаційних технологій»
м. Запоріжжя, 3 – 5 жовтня 2018 року
Інформаційне повідомлення № 2
Повідомляємо Вас, що реєстрація учасників відбудеться в приміщенні головного корпусу Запорізького національного технічного університету за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
Під час реєстрації учасники отримують матеріали конференції, заповнюють анкети, оформлюють відрядження, вирішують організаційні питання та інше.
Секційні засідання будуть проводитися в аудиторіях і читальних залах університету.
Дата

Час

3.10

900-1100
1100-1330
1330-1430
1430-1800

4.10

1300-1400

Сніданок
Секційні засідання. Стендові
доповіді.
Обід.

1400
1830-2200

Культурна програма.
Дружня вечеря.

800-900
1000-1300
1330

Сніданок.
Секційні засідання.
Закриття конференції.

800-900
900-1300

5.10

Регламент конференції «Р Т І Т-18»
Заходи
Місце проведення
Головний корпус ЗНТУ
Реєстрація учасників конференапроти актової зали (ІІІ
нції.
поверх).
Відкриття конференції. ПоздоАктова зала ЗНТУ.
ровлення. Пленарне засідання.
Обід.
Їдальня ЗНТУ.
Секційні засідання. Стендові
Аудиторії ЗНТУ
доповіді.
Їдальня ЗНТУ.
Аудиторії ЗНТУ
Їдальня ЗНТУ.
Кафе ЗНТУ
Їдальня ЗНТУ.
Аудиторії ЗНТУ

Організаційний внесок за участь у конференції складає: 150 гривень (для студентів та аспірантів – 100 грн.).
Організаційний внесок містить в собі витрати на проведення конференції, підготовку та видання програми і збірника тез доповідей конференції та інше. Проживання,
культурна програма та харчування сплачуються додатково за потребою.

Оплата організаційного внеску проводиться за наступними реквізитами:
Отримувач: Польська Ольга Володимирівна
Зап. РУ ПАТ КБ"Приватбанк", м. Запорiжжя
Номер рахунку: 26004055709236
Код за ЄДРПОУ: 2515714404
Код банку (МФО): 313399
Призначення платежу:
Збірник тез РТІТ-18 на CD диску (прізвище, ім'я, по батькові), без ПДВ.
Можлива оплата організаційного внеску на місці.
Для вирішення організаційних питань просимо Вас підтвердити приїзд та особисту участь в роботі конференції.
Якщо Ви не можете приїхати на усі дні роботи конференції, то Ваш виступ буде
включений в програму в день Вашого приїзду.
Це інформаційне повідомлення є запрошенням для участі в роботи конференції.
Тел.: (061) 764–32–81.
Факс: (061) 764–46–62.
E-mail: kolevis@zntu.edu.ua .
Сподіваємося на Вашу участь в роботі конференції.
З повагою
Оргкомітет

Схема проїзду до університету
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Автовокзал
№1

Вокзал
Запоріжжя-1

Пр. Соборний (Леніна)
Драмтеатр
ім. Магара

Готель
„Театральна”

Проїзд від залізничного вокзалу «Запоріжжя-1» тролейбусом № 3, автобусами
№17 та №18 або будь-яким маршрутним такси, що їдуть по просп. Соборному (Леніна).
Проїзд від автовокзалу №1, додатково, тролейбусами № № 8 та 14 – зупинка транспорту
– «Драмтеатр ім. Магара». Далі пішки до головного корпусу ЗНТУ. Також від залізничного вокзалу «Запоріжжя-1» та від автовокзалу №1 можна доїхати маршрутним такси №
101 до зупинки «Головний корпус ЗНТУ».

