POLSKA GRUPA NARODOWA
MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA BIOSTATYSTYKI KLINICZNEJ
POLISH NATIONAL GROUP
OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR CLINICAL BIOSTATISTICS (ISCB)

Kraków, 12 XI 2013
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Niestety nasze coroczne grudniowe spotkanie naukowe zostaje wyjątkowo
przesunięte na styczeń. Mam nadzieję, że pomimo tej zmiany spotkamy się znowu
w licznym gronie. Zapraszamy w dn. 31 stycznia 2014 roku (piątek). Spotkanie
odbędzie się w Auli Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ
w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20. Rozpoczęcie spotkania przewidziane jest
o godz.10.30.
Wstępny program spotkania:
10.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.00

Wystąpienia uczestników spotkania
Przerwa kawowa
Wystąpienia uczestników spotkania
Dyskusja, wolne wnioski, zamknięcie spotkania

Zachęcam do udziału w spotkaniu i do zaprezentowania swoich najnowszych
osiągnięć lub tematów nad którymi Państwo pracujecie (przewidywany czas
wystąpienia - ok. 20-30 min. wraz z dyskusją). Szczególnie serdecznie zapraszam
nowych członków. Chętnych proszę o zgłaszanie tematów wystąpień najpóźniej do
19 stycznia 2014. Ci z Państwa, którzy w 2013 roku nie korzystali z dofinansowania,
mogą starać się o zwrot kosztów podróży. Osoby, które zdecydują się
zaprezentować swoje prace mogą liczyć na zwrot kosztów albo noclegu, albo
podróży.
Szczegółowy program spotkania zostanie przesłany po zebraniu tematów
prezentacji (po 20 stycznia 2014).


Wszystkim, którzy regularnie i na bieżąco opłacają składki – serdecznie dziękuję.
Tych z państwa, którzy jeszcze nie opłacili składki członkowskiej za 2013 (lub
zalegają ze składkami) proszę o jej uregulowanie do 20 grudnia 2013 (jest to
warunek uzyskania dofinansowania).
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Przypominam, że zgodnie z uchwałą nr 4 (w załączeniu), osoby zalegające ze
składkami mogą zostać usunięte ze Stowarzyszenia. Ponadto, zgodnie z decyzją
Zarządu Głównego ISCB z marca bieżącego roku, tylko członkowie, którzy mają
opłaconą składkę za 2013 rok, będą otrzymywać informacje z ISCB
(iscb@googlegroups.com) i będą mieli dostęp do Members’ Area na stronie
Stowarzyszenia www.iscb.info. Poniżej przedstawiam fragment informacji
przekazanej przewodniczącym Grup Narodowych:
National Group members will be given access to the Members’ Area until the 31st March
every year. In order for us to manage the renewal process of National Group members we ask
you kindly to observe the following timelines:
·
National Group representatives should send lists of current year paid-up members to the
Office by mid March (in 2013 mid April).
·
Current year members will be informed that their status has been updated in the webdatabase and they will continue to have full access to the Members’ Area.
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Ci z Państwa, którzy chcieliby zaprezentować się na szerszym forum, zachęcam do
udziału w kolejnej konferencji ISCB, która odbędzie się w Wiedniu (Austria) w dn. 2428 sierpnia 2014. Istnieje możliwość dofinansowania przez ISCB, a szczegóły
znajdują się na stronie www.iscb2014.info. Termin nadsyłania abstraktów upływa: 15
marca 2014.

Łączę serdeczne pozdrowienia,
Ewa Kawalec
Przewodnicząca Polskiej Grupy Narodowej ISCB
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