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Под патронажа на Световната федерация на ерготерапевтите
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ас. Елица Великова – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Председател на УС на АБЕТ, България
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Тематични направления
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Наука
Практика

Работни езици: английски и български
ВАЖНИ СРОКОВЕ
30 април 2019 г. – онлайн ранна регистрация и плащане на такса за правоучастие, изпращане на резюмета.
Онлайн регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZu4xMbVUFo6vqNQ7uD6GJfKSx3TmzpggrnjzBDqg47ZHAhQ/viewform
31 май 2019 г. – регистрация и плащане на място, пленарни доклади, Кръгла маса „Визия за Eрготерапията в България“,
паралелни сесии/семинари, официална вечеря.
1 юни 2019 г. – пленарни доклади, студентска сесия, паралелни сесии/семинари.
До 31.12.2019 г. – публикуване на сборник “Best Paper ‘19” (хартиено копие и онлайн)

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:
ВИД УЧАСТИЕ

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Участие с доклад

120 лв.

Участие с доклад за членове на АБЕТ

80 лв.

Участие без доклад

60 лв.

Заплащане на място

140 лв. с доклад / 80 лв. без доклад

Студенти

50 лв.

Допуска се участие с до два доклада. Таксата включва: участие в конференцията, папка, сертификат, CD с резюмета, официална
вечеря, кафе-паузи.

Фирмено участие: Организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят това до 30.04.2019 г.
Срещу такса от 150 лв. без ДДС фирмата получава право за презентация чрез доклад или постер, за щанд, а също и за включване
на рекламна страница в сборника с програма и резюмета на конференцията, включително онлайн.
Данни за плащане на таксите:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ОББ – ТБ АД , Русе, Клон „Възраждане“, ул. „Плиска“ 19
IBAN: BG59UBBS80023106029309, BIC код: UBBS BGSF
Основание за плащане: трите имена, такса правоучастие в конференция по Ерготерапия
Програмата на конференцията и повече информация ще бъдат публикувани в сайта на Русенски университет „Ангел
Кънчев“ (секция Наука/Семинари и конференции) и фейсбук страницата на AБET.

Оформяне на резюмета на английски език:
Заглавие: шрифт Arial 12, главни букви, Bold, центрирано. Имената на автор/и, организация и имейл да се напишат под
заглавието с шрифт Arial 12, Bold, центрирано. Резюмето да съдържа не повече от 300 думи и да има следната структура:
описание на проблема, използвани методи, резултати и заключение, използвана литература. Текстът на резюмето да е с шрифт
Arial 12, двустранно подравнено. Резюметата се изпращат на имейл адрес: egvelikova@uni-ruse.bg

Публикуване на резюмета на английски език
Всички резюмета на докладите с ключови думи и библиография на английски език, отговарящи на изискванията за
оформление, ще бъдат включени в CD Сборник „Програма и резюмета на 2-та МНК по Ерготерапия ‘19“. След изнасяне на
докладите номинираните за най-добър доклад, по желание на авторите, ще бъдат публикувани в Сборник „Best Paper-19“ към
МНК на РУ, издаван на книжен носител и онлайн в сайта на конференцията.

За допълнителна информация:
Доц. Лилия Тодорова, litod@uni-ruse.bg, +359886781013, Елица Великова, egvelikova@uni-ruse.bg, +359883334857

