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KUOTAK

XVI EJIP-en izena emateko epe muga

2018ko martxoaren 9a izango da.

Izen-emate kuota 65 €-koa izango da.

* Zarauzko Igerain aterpetxean gosaria,

bazkaria eta ohea barne hartzen ditu

izenemate

kuotak.

Epez kanpoko izen-emateak 80 €-ko

salneurria izango du eta kasu honetan

antolakuntzak ez du bermatuko zerbitzu

guztiak eskainiko direnik.

Gastu gehigarriak:

Landa irteerak: 10 €.

Itxiera afaria: 10 €.

Landa irteera + itxiera afaria: 15 €.

XVI EJIP-eko kamiseta: 8 €

Izen ematea GoogleForms plataformaren

bidez egingo da. Izen ematea euskaraz

zein gazteleraz egiteko aukera dago.

Ordainketa tranferentziaren bidez egingo

da hurrengo kontu zenbakian: 2095 0260

8091 1709 0162 (IBAN ES08, Kutxabank).



LAN AURKEZPENAK

Lanak bidaltzeko epe muga 2018ko

URTARRILAREN 12a izango da. Lan

hauek, komunikazio zein poster eran

aurkeztuko dira, gure web orrialdean

duzuen ereduaren arabera idatziko dira.

Lanek ezin izango dute 4 orrialdeko luzera

maximoa gainditu.

Ahozko komunikazioa edo posterra

aurkeztu nahi dutenek, laburpena honako

helbide honetara bidali beharko dute

Komite Zientifikoaren zuzenketen zain

geratuz:

editorialejip2018@gmail.com

Onartuak diren lanak Kongresuan

aurkeztuko dira eta ondoren abstract bilketa

liburu batean argitaratuak izango dira,

formatu digital edo fisikoan.

EJIP Arropa

Ostatua

Ostatua, gosaria eta bazkaria izen emate

prezioan barneratuta dago. Igerain

Aterpetxea, Zarautzen, Kongresua

ospatuko den aretotik zein Merkatutik

(poster areto bezala funtzionatuko duena)

minutu gutxitara dago.

Sariak

Parte-hartzaileen artean bozkatutako

komunikazio hoberenei sariak emango

dizkie Transmitting Science eta Sociedad

Española de Paleontologíak..

Sociedad Española de Paleontologíak BI

SARI oparituko ditu bi lan hoberenei (poster

eta ahozko-komunikazioa).

Transmitting Sciencek SARI BAT emango

du lan hoberenari. Sari hau Transmitting

Sciencek antolatutako kurtso batean datza,

irabazleak hautatu ahal izango duena.

Honetaz gain Pakozoicok komunikatzaile

hoberenari sari bat emango dio.

Beste urteetan

bezala, aurten ere

EJIPari laguntzeko

aukera duzue

EJIPeko kamiseta

ofizial paregabea

erosiz. Izen

ematearekin batera

erosi dezakezue,

8 €-ren truke.


