
Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie przypominamy, że w trakcie trwania Konferencji wśród młodych naukowców, (studentów, 
doktorantów, pracowników firm i instytutów naukowych), rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepszy referat 
oraz na najlepszą prezentację posterową. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy nie 
ukończyli 35 lat i nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora, a na konferencji przedstawią pracę 
naukową autorską lub współautorską, zaprezentowaną w języku angielskim w formie referatu lub plakatu. 

Fundatorami nagród będą: 
 European Membrane Society – nagroda za I miejsce w konkursie na najlepszy referat oraz za I miejsce w 

konkursie na najlepszy plakat, 
 Polskie Towarzystwo Membranowe – nagrody za II i III miejsce w konkursie na najlepszy referat oraz za 

II miejsce w konkursie na najlepszy plakat, 
 Komitet Naukowy XII Konferencji Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska – 

nagroda za III miejsce w konkursie na najlepszy plakat. 
Osoby, które chcą zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie proszone są o zaznaczenie odpowiedniej opcji w 

formularzu na stronie internetowej 

 

 

 

 
Dear Sirs, 
 

We are pleased to inform, that there will be the Young Scientist Competition (for students and PhD 
students affiliated by enterprises and scientific centres) for the best oral and poster presentation settled during 
the Conference. We invite all young scientist (age < 35), who are NOT yet graduated with PhD title, and who 
will present the results of their research (as authors or co-authors) in the form of oral or poster presentation 
given in English.  

 
The Competition prizes are sponsored by: 
 European Membrane Society – I

st 
award for the best oral and the best poster presentation, 

 Polish Membrane Society – II
nd

 and III
rd

 award for the best oral presentation and II
nd

 award for the best 
poster presentation, 

 Scientific Committee of XII
th

 Conference Membranes and Membrane Processes in Environmental 
Protection – III

rd
 award for the best poster presentation. 

 
Participants, who would like to compete in the Competition are asked to use the option for the Competition 

Registration available in The Registration Form. 
 
 

 


