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Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za wstępne listy chętnych na udział w 51. Ogólnopolskiej Szkole Chemii. Jest nam
niezmiernie miło, iż najbliższa edycja cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Poniżej przedstawiamy listę kół
oraz zadeklarowane liczby uczestników. Na chwilę obecną mamy do rozdysponowania dodatkowe 5 miejsc,
które mogą przypaść studentom, doktorantom oraz doktorom. Pamiętajcie, że decyduje kolejność zgłoszeń,
więc prosimy nie zostawiać rejestracji na ostatnią chwilę.
Już dziś rusza rejestracja uczestników, która będzie trwała do 4 października 2019 roku. Formularz
zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem www.asschem.com w zakładce 51. OSChem. Znajdziecie tam również
wzór abstraktu, na który czekamy do 11 października 2019 roku. Koła naukowe prosimy o przygotowanie 75%
prac w formie posteru.

Jednocześnie chcielibyśmy przekazać, iż tegoroczna opłata konferencyjna wynosi 379 zł. Poniżej zamieszczamy
dane do przelewu. Na wpłaty czekamy do 14 października 2019 roku. Prosimy o terminowe dokonywanie
wpłat. Dzięki temu będziemy mogli zagwarantować Wam najwyższą jakość wydarzenia.

Ze studenckim pozdrowieniem,

Adam Kabański Adrian Patej
Prezesi Akademickiego Stowarzyszenia 

Studentów Chemii

http://www.asschem.com/


Dane do przelewu

Wpłat należy dokonywać najpóźniej do 14 października 2019 roku. Prosimy o potwierdzenie
wykonania pod adresem 51oschem@gmail.com. W treści potwierdzenia prosimy o zawarcie
listy osób, których uczestnictwo pokrywa opłata.

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Nr konta:
19 1090 2503 0000 0001 1010 3056

Tytuł: nazwisko (lub nazwiska w przypadku płatności 
zbiorowej), 7003/2612/19

Ostatnie cyfry stanowią numer konferencji, prosimy o nim 
nie zapomnieć! 

mailto:51oschem@gmail.com


Zadeklarowana liczba uczestników

Organizatorzy - KNWCh „Allin” PWr 9

Organizatorzy – KNCh „Jeż” UWr 9

Goście 3

NKCh UAM 7

NKCh UG 6

NKch UJ 7

SSOGPTChem „Hybryda” PG 7

NKCh SPG 1

SKN „Nano” PŁ 8

SKNCh UŁ 5

SKNCh UMK 5

SKNCh „Fulleren” UW 5

KNSCh „Esprit” 2

ChKN „Luminol” 6

Doktoranci oraz członkowie niezrzeszeni – 5 osób

Do zobaczenia!
Łącznie – 85 osób


