IURIDICA PRIMA

Институт за правно-економски истражувања и едукација

Ви доставува

ПОКАНА
за учество на
6-та МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРАВОТО - 2020
на тема:
ИДНИДНАТА НА ПРАВОТО:
НАСПРОТИ ПРЕДИЗВИЦИТЕ ОД COVID 19
Место: хотел Метропол Лаке Резорт Охрид,
Република Северна Македонија
Датум: 22-25 октомври 2020
Рок на доставување на апстракти: 19 октомври 2020
Рок за доставување на трудови: 1декември 2020
Конференцијата ќе биде реализирана во живо, согласно протоколите за
зашитита на здравјето од Covid 19 и online на Microsoft teems платформа

Финансиски услови:
Котизација: 50 евра за еден автор, 90 евра за двајца автори, 130 евра за
тројца автори и 150 евра за четири или повеќе автори.
Котизација за останати учесници (нотари, адвокати, извршители,
проценители, стечајни управници и др.): 50 евра
Број на трансакциска сметка: 270-0711667501-73 ХАЛК Банка АД
Скопје.
Види го видеото - Things to see and do in Ohrid Macedonia
https://youtu.be/kCbEjT3VERY

Сместувањето во хотелот е на трошок на учесниците на Конференцијата.
Hotel Metropol ****
HB 1/1 52 euro; HB 1/2 42 euro за ноќевање со вклучени такси
FB 1/1 57 euro; FB 1/2 47 euto за ноќевање со вклучени такси
Понудените цени се за миминум остварени две ноќевања по лице.
See the video of the Metropol Lake Resort in Ohrid on
https://youtu.be/iJ2cpf_PZ6o

Резервации: тел +389 (0) 46 203 058
факс +389 (0) 46 277 212
e-mail: sales@metropol-ohrid.com.mk
www.metropol-ohrid.com.mk
Технички барања за трудот:
- Задолжителен превод на насловот на англиски јазик.
- Да се вклучи апстракт на мајчин јазик со превод на англиски (до 250 зборови)
- Задолжително внесување на клучни зборови на мајчин јазик со превод на англиски (макс. 6)
- Големина на статијата: максимум 14 страници.
- Материјалите треба да бидат подготвени во Microsoft Office Word (.doc или .docx)
- Големина на фонт: 12;
- Фонт: TimesNewRoman;
- Line spacing (проред): 1.5
Барањето за учество, апстрактот и трудот, Ве молиме да ги испратите на следнава e-маил адреса:
iuridicaprima@gmail.com или angelristov@yahoo.com
Барањата со апстрактот, како и трудовите кои ќе бидат доставени после горенаведениот рок, нема
да бидат објавени.
Меѓународниот уредувачки одбор го задржува правото за избор на трудовите.
Статиите на учесниците на конференцијата ќе бидат издадени во публикација по одржувањето на
конференцијата.

Подетални информации за програмата и пријавување кај
Александар Николов на тел. 077 393 900
e-mail: iuridicaprima@gmail.com * facebook: iuridica prima * iuridicaprima.mk

