paper proposal form
formularz zgłoszeniowy
International Scientific Conference
The 20th-Century Polish School of Law

To the Rescue of Mankind
– Between Diplomacy, Law and Politics
Międzynarodowa konferencja naukowa
Polska szkoła prawa XX wieku

Na ratunek człowiekowi
– między dyplomacją, prawem i polityką
8–9 December 2021, Warsaw
8–9 grudnia 2021 r., Warszawa
Candidates from Poland are advised to fill in the form in Polish.
Kandydatów z Polski prosimy o wypełnienie formularza w języku polskim, chyba że językiem ojczystym zgłaszającego jest
inny język. W takim przypadku prosimy o wypełnienie formularza w języku angielskim.

1. Personal data / Dane osobowe
first name / imię

surname / nazwisko

academic title / tytuł naukowy

institutional affiliation / afiliacja

e-mail address / adres e-mail

2. Conference participation / Udział w konferencji
I would like to participate in the conference
„The 20th-Century Polish School of Law. To the Rescue of Mankind – Between Diplomacy, Law and Politics.’’
Zgłaszam swój udział w konferencji
„ Polska szkoła prawa XX wieku. Na ratunek człowiekowi – między dyplomacją, prawem i polityką.’’

With a paper (title)
Z referatem (tytuł)

3. Abstract (max. 200 words)

4. Biographical information / Biogram
academic title / tytuł naukowy

present and past institutional affiliations (max. 50 words)
obecne i poprzednie afiliacje instytucjonalne (maks. 50 słów)

research interests (max. 100 words) / zainteresowania badawcze (maks. 100 słów)

max. 4 publications / maks. 4 publikacje

APPLICANTS MUST AGREE TO THE FOLLOWING FOR PROPOSAL CONSIDERATION:
I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed by the Witold
Pilecki Institute of Solitarity and Valor with its seat at Foksal Street 17, 00-372 Warsaw for the purposes of
the recruitment process under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
Please save a file and send this form as attachment to: lemkin@instytutpileckiego.pl
Prosimy o zapisanie wypełnionego formularza i przesłanie w postaci załącznika na adres: lemkin@instytutpileckiego.pl

