
 

УМОВИ УЧАСТІ 

у Міжнародній конференції  

«Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи»  

27-28 листопада 2019 року 

 

  

Реєстраційний внесок (передбачає участь в заходах Конференції 

(пленарних і секційних засіданнях), каву-брейк в перервах засідань, роздаткові 

матеріали). 

Оплата для представників зарубіжних країн*: 

для участі в Конференції необхідно направити заявку відповідно до форми 

(додаток 1), сплатити реєстраційний внесок – 100 € (або у гривнях за курсом 

Національного Банку України на день оплати).  

Оплата для українських учасників**: 

для участі в Конференції необхідно направити заявку відповідно до форми 

(додаток 1), сплатити реєстраційний внесок – 400 грн.; для докторантів, аспірантів, 

здобувачів, магістрантів – 200 грн. 

Для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, 

студентів НУФВСУ, а також для VIP-гостей – участь безкоштовна. 

Витрати на відрядження (добові, проїзд, проживання) за рахунок 

організацій, що відряджають.  

Оплата реєстраційного внеску за участь в Конференції проводиться 

банківським переказом за реквізитами (з наданням чеку про оплату в день 

реєстрації або скан чека на е-mail: aspir_nufvsu@ukr.net ) або в день реєстрації 

готівковими коштами в касу університету. 

* Реквізити банківського переказу для представників зарубіжних країн: 

Національний університет фізичного виховання і спорту України,  

ЄДРПОУ  02928433 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport 

BANK INFORMATION 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport  

IBAN    UA 973223130000025301010018284 

EUR   978 

Bank name JSC “STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE” in Kyiv 

SWIFT:                       EXBSUAUX 

 

** Реквізити банківського переказу для українських учасників: 

Національний університет фізичного виховання і спорту України  

р/р 31259263113510  в Державній казначейській службі України, м. Київ 

МФО 820172 

код ЄДРПОУ 02928433 

Інші освітні послуги за участь Міжнародна конференція «Сталий розвиток і спадщина у 

спорті: проблеми та перспективи» 

mailto:aspir_nufvsu@ukr.net


 

Додаток 1 

З А Я В К А 

учасника Міжнародної конференції  

«Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи»  

27-28 листопада 2019 року 
  

 

 
 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові  

2.  2. Місце роботи (заклад вищої освіти, кафедра)  

3. Місце навчання (для студентів, аспірантів) 

Заклад вищої освіти, кафедра 

 

4. Посада  

5. Науковий ступінь, вчене звання  

6. Назва статті (за наявністю)  

8. Форма участі у конференції 

(поставте позначку  «+») 

Очна  

Очна, стаття  

Тільки стаття  

9. Потреба у поселенні (гуртожиток НУФВСУ)  

10. Телефони (робочий, мобільний)  

11. E-mail  


