СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
49. Пролетна конференция
1 – 4 септември 2020 г., хотел „Самоков“, Боровец

Р ЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
* Задължителни полета.
За да маркирате опция, щракнете два пъти върху квадратчето, под Default Value изберете Checked.
СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

С попълването на настоящата Регистрационна форма декларирам следното:
1. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни, а именно във връзка с участието
ми в организираната от СМБ Пролетна конференция.
2. Наясно съм, че обработването на личните ми данни е необходимо за организирането и провеждането на
Пролетната конференция на СМБ.
3. Запознат/а съм, че администратор на личните данни е Съюзът на математиците в България (СМБ) и
разполагам с координати за връзка с него.
4.Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава III на Общия регламент относно защитата на данните, а именно
правото на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването и преносимост на
данните, както и с правото ми на жалба до надзорен орган.
5. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще бъдат обработвани и
съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в областта на защитата на личните данни
и приложимото българско и европейско законодателство.
6. Като участник в Пролетната конференция на СМБ се съгласявам личните ми данни (имена,
месторабота, местожителство, електронен адрес, телефонен номер, идентификационни данни,
ЕГН/дата на раждане) да бъдат използвани във връзка с организацията на конференцията,
включително и за резервация за настаняване.
Обръщение:

……………………………..

Име*: ….…………….……………. Презиме: ……………………….…. Фамилия*: ………….…….….….
Организация: ………………………………………………………………………………………………….….
Град:

.…………………………………..…………………..….

Телефон:

………………………….

Ел. поща*: ……………………………..………….….

Дата на пристигане*: ……………………………..

Дата на отпътуване*: ……………………………

Желая да се включа в квалификационен курс за учители:

(Вижте тук информация за условията за включване в квалификационните курсове)

 Анализ на данни и графичното им представяне чрез компютър (Марусия СлавчоваБожкова, Деница Григорова, Емил Каменов, ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“) –
8 часа присъствено, 8 часа дистанционно, 1 кредит;
 Създаване и използване на електронни ресурси в обучението по математика
(Стефка Караколева) – 8 часа присъствено, 8 часа дистанционно, 1 кредит;
 Изучаване на стереометрия с динамични конструкции (Тони Чехларова) – 2 часа.

.

Моля, изпратете попълнената форма чрез e-mail на адрес: smb.sofia@gmail.com или на пощенския адрес на СМБ

1113 София ул. "Акад. Георги Бончев", бл.8
@


02 979 3837, 088 867 4599
smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
http://www.math.bas.bg/smb/

Моля да резервирате за мен (цените са на база пълен пансионат и включват нощувка, закуска, обяд, вечеря,
ползване на басейн, паркинг, безплатен безжичен интернет, застраховка, туристическа такса и ДДС):
 единична стая
67 лв.
 легло в двойна стая*
57 лв.
 легло в двойна стая за придружаващо лице**
57 лв.
* Желан съквартирант, участник в конференцията:
име ………………………………………………………………………………..;
** Придружаващо лице, което не е участник в конференцията:
име ……………………………………………………………………………….;
за дете – възраст ………...
СЪГЛАСИЕ ЗА ФОТОГРАФИРАНЕ
Съгласен/на съм да бъда фотографиран(а), заснеман(а) и записван(а) във видео и аудио форма по време на
Пролетната конференция, както и моите изображения да бъдат свободно използвани, включително в печатен
и електронен вид, в медийни, рекламни и служебни материали на Съюза на математиците в България.
Да
Не

Дата:

Подпис:____________________________

