Procedura uczestnictwa z Konferencji "XL-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics,
Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments,Wilga
2017”
1. Założyć konto na stronie http://wilga.ise.pw.edu.pl/ klikając link „open” obok
„User registration”.
2. Sprawdzić swoja skrzynkę mailową, w mailu będzie hasło do logowania
3. Kliknąć „Call for Papers” i zgłosić swoje wystąpienie.
4. Skontaktować się mailowo z organizatorami konferencji i przysłać maila z
informacjami:



Preferencje dotyczące terminu wystąpienia. Czy Pana/Pani zgłoszenie jest częścią
większej, zorganizowanej sesji na Konferencji ?
Czy planują Państwo publikację w SPIE lub IJET.PL (1)?

5. Obliczyć opłatę konferencyjna na podstawie informacji na stronie konferencji
6. Wykonać przelew na konto:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Systemów Elektronicznych
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
Bank account: PL 93 1240 2092 9522 1033 0100 0000
7. Do organizatorów Konferencji przysłać potwierdzenie wykonania przelewu oraz dane
do wystawienia faktury. Faktury można będzie odebrać bezpośrednio na konferencji.
8. NIE MA MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ
GOTÓWKĄ BEZPOŚREDNIO NA KONFERENCJI.
9. NIE MA MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA OPŁATY KONFERENCYJNEJ PO
KONFERENCJI
10. Opłata konferencyjna związania jest (pokrywa) koszty publikacji w SPIE, obowiązuje
zasada: jedna publikacja – jedna opłata, niezależnie od ilości uczestników
konferencji, ilości referatów i publikacji danego uczestnika, itp…
11. Opłata konferencyjna nie pokrywa pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym PW „Wilga”.
Przed przyjazdem na Konferencje należy skontaktować się z Ośrodkiem,
tel/fax: (25) 68-53-017 i zarezerwować noclegi oraz posiłki. Ośrodek wypoczynkowy
na miejscu wystawia faktury za zamówione noclegi oraz posiłki.
12. W przypadku wybrania opcji uczestnictwa z publikacja w SPIE przed terminem
01.05.2017 zgłosić swój artykuł na stronie spie.org pod adresem:
http://spie.org/submissions/submit/overview.aspx?EventId=2268623
(uwaga: powyższy link działa tylko po wcześniejszym zalogowaniu się na swoje konto
w SPIE)
(1) Czasopismo IJET.PL „International Journal of Electronics and Telecommunications”
wydawane przez Polską Akademię Nauk znajduje się na liscie ministerialnej “B” ,
pozycja 697, liczba punktów – 15. Osoby chcące opublikować swoje prace w IJET.PL
proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy z Organizatorami Konferencji. Publikacja w
IJET.PL zamiast SPIE powoduje znaczna redukcję kosztów udziału w Konferencji (opłata
konferencyjna zredukowana do 50 lub 100zł). Wniesienie opłaty za konferencję i wygłoszenie
referatu nie oznacza automatycznej publikacji materiałów – publikacja jest uzależniona od
pozytywnej recenzji, zarówno w SPIE jak i IJET.PL .

