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Poznań, 3-5 września 2019 r.

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń na XXVI Kongres
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Zarząd SERiA, na posiedzeniu
w dniu 10 kwietnia 2019 roku przyjął następujące zmiany w warunkach rejestracji
i płatności za Kongres:
1. Rejestracja uczestników zostanie zamknięta w momencie zarejestrowania się
140 uczestników. O przyjęciu na listę uczestników XXVI Kongresu decyduje
termin dokonania wpłaty kongresowej, który upływa w dniu 30 kwietnia 2019 r.
2. W dniu 19 kwietnia 2019 roku zostanie zamknięta lista uczestników wybierających
warianty: 3, 6 i 9, tj. warianty bez noclegów i śniadań.
3. Koszt publikacji w Rocznikach Naukowych SERiA - bez udziału w Kongresie
(wariant 10), zgłaszanych po 10 kwietnia 2019 roku, tj. do Zeszytów 3 i 4, wynosi
1 000 zł1.
4. Pierwszeństwo publikacji w Zeszytach 3 i 4, po uzyskaniu dwóch pozytywnych
recenzji, będą miały artykuły przygotowane we współpracy z autorami
zagranicznymi.
5. Pozostałe warunki uczestnictwa pozostają bez zmian.

Płatności przyjęte przed 10 kwietnia 2019 roku za artykuły do zeszytu 3 i 4 pozostają bez zmian – koszt
publikacji 800 zł.
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Zmiany opłat kongresowych obowiązujące od 10.04.2019 r.:
Wariant
Udział w Kongresie bez
uczestnictwa w wyjeździe
studyjno-tematycznym
Pełny udział w Kongresie
(wraz z opłatą za wyjazd
studyjno-tematyczny)
Udział w Kongresie (bez
publikacji wraz z opłatą za
wyjazd studyjno-tematyczny) –
osoby towarzyszące

Nr wariantu

Typ pokoju

Opłata

1.

1-osobowy

1 850 zł

2.

2-osobowy
bez noclegów
i śniadań
1-osobowy

1 550 zł

2-osobowy
bez noclegów
i śniadań

1 700 zł

7.

1-osobowy

1 400 zł

8.

2-osobowy

1 150 zł

3*.
4.
5.
6*.

1 175 zł
1 950 zł
1 375 zł

bez noclegów
775 zł
i śniadań
Opłata za publikację bez
Publikacja w języku
10.
1 000 zł
udziału w Kongresie
angielskim
*Rejestracja w ramach wariantu 3, 6 i 9 jest możliwa wyłącznie do dnia 19 kwietnia 2019 roku.
Przedstawione opłaty dotyczą referatów, których objętość nie przekracza 10 stron (jednak nie mniej niż
20 000 znaków ze spacjami) maszynopisu sporządzonego zgodnie z wymogami redakcyjnymi.
Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu wynosi: za stronę jedenastą - 50 zł, a każdą następną - po 200
zł za stronę (dodatkowa opłata nie dotyczy artykułów zamówionych).
9*.

Dla uczestników Kongresu istnieje możliwość rezerwacji noclegu z 5/6.09.2019 za dodatkową opłatą:
pokój jednoosobowy 190 zł, a miejsce w pokoju dwuosobowym 125 zł (cena obejmuje śniadanie). Opłata
za dodatkowy nocleg będzie uiszczana w hotelu.
Nie ma możliwości dokonywania opłat za dodatkowy nocleg na konto SERiA.
Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Kongresie jest równoznaczne z przystąpieniem do Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w charakterze członka. Nowi uczestnicy są proszeni
o wypełnienie deklaracji członkowskiej (formularz na stronie: www.seria.com.pl).
Udział w XXVI Kongresie SERiA należy zgłosić najpóźniej do 30.04.2019 r. poprzez wypełnienie
formularza karty uczestnictwa, na stronie http://www.seria.com.pl w zakładce: „ZGŁOSZENIA”.
Wpłat za XXVI KONGRES można dokonywać na następujący rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
PKO BP S.A. 39 1020 4027 0000 1902 0439 5521

Z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska osoby, za którą przelew został dokonany oraz
wskazaniem numeru wariantu uczestnictwa (np. Jan Nowak, W2).
Faktura za uczestnictwo w Kongresie zostanie Państwu wysłana wyłączenie w formie elektronicznej
w terminie 14 dni od daty wpływu płatności na rachunek bankowy SERiA.
Jeśli do zrealizowania płatności niezbędna jest Państwu faktura pro forma, prosimy o przekazanie takiej
informacji na adres sekretariat@seria.home.pl. Faktury pro forma nie są wystawiane automatycznie.
Wszelkie prośby o duplikaty faktur proszę kierować na adres sekretariat@seria.home.pl.

Publikacja artykułów w Rocznikach Naukowych SERiA w 2019 roku
Nadsyłane artykuły będą publikowane w języku angielskim w Rocznikach Naukowych SERiA
(nr ISSN 1508-3535), które zostały zamieszczone na liście projektów zakwalifikowanych do
finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
1. Artykuły w Rocznikach Naukowych SERiA będą wydawane w 4 zeszytach.
2. Planowany terminarz publikacji zeszytów SERiA:
- zeszyt 1 – 30 marca – termin składania artykułów do 31 stycznia 2019 r.,
- zeszyt 2 – 30 czerwca – termin składania artykułów do 10 kwietnia 2019 r.,
- zeszyt 3 – 30 września – termin składania artykułów do 10 lipca 2019 r.,
- zeszyt 4 – 20 grudnia – termin składania artykułów do 10 października 2019 r..
3. W jednym zeszycie RN SERiA można być autorem/współautorem tylko jednego artykułu.
4. W przypadku przedłużania się procesów recenzowania i korekt autorskich, artykuł może być
przesunięty do kolejnego zeszytu.
5. W przypadku zgłoszenia do jednego zeszytu większej liczby artykułów niż zaplanowano, część
artykułów będzie przesunięta do publikacji w kolejnych zeszytach (decyduje data nadesłania artykułu).
6. W przypadku przekroczenia liczby artykułów przewidzianych do druku w 2019 roku Redakcja
zastrzega sobie prawo przesunięcia części artykułów na kolejny rok (decyduje data nadesłania
artykułu).
7. Artykuły do Roczniki Naukowe SERiA są składane bezpośrednio przez panel redakcyjny.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rnseria.com.
UWAGA !!!
Warunkiem uruchomienia procesu wydawniczego jest uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem
przedstawionym wyżej.
Artykuły opłacone w latach wcześniejszych i niedostarczone do redakcji do 31 grudnia 2018 r. nie
będą publikowane w 2019 roku i w latach następnych.
Zasady rezygnacji z udziału w Kongresie SERiA:

1. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie SERiA należy zgłaszać pisemnie na adres:
sekretariat@seria.home.pl najpóźniej do 30 czerwca 2019. Po tym terminie nie będą zwracane
wniesione wpłaty.
2. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed 30 czerwca 2019 roku oraz nie
zgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobiera się opłatę manipulacyjną
w wysokości 100 zł.
3. W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie przed 30 czerwca 2019 oraz
uzyskania negatywnej recenzji artykułu pobiera się kwotę w wysokości 200 zł.
4. W przypadku zmiany wariantu uczestnictwa w Kongresie przed datą określoną w punkcie 1 nie jest
pobierana opłata manipulacyjna. Podkreśla się, że nie ma możliwości zamiany wariantu 1-9 na wariant
10 bez pobierania opłaty manipulacyjnej.
5. Nie pobiera się opłaty manipulacyjnej oraz nie obowiązuje termin określony w punkcie 1 w sytuacji
zmiany nazwiska osoby uczestniczącej w Kongresie. Zmiany te należy zgłaszać do Komitetu
Organizacyjnego Kongresu najpóźniej do siedmiu dni przed rozpoczęciem Kongresu.
6. O zwrot wniesionej wpłaty należy wystąpić pisemnie na adres: sekretariat@seria.home.pl najpóźniej
do 30 września 2019. Po tej dacie nie będą zwracane wniesione wpłaty.
7. W przypadku otrzymania negatywnej recenzji można wystąpić o częściowy zwrot kosztów, składając
pisemną prośbę na adres mailowy: sekretariat@seria.home.pl - potrącana jest opłata manipulacyjna,
uwzględniająca koszty recenzji w wysokości 200 zł.
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