VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Nauka niejedno ma imię…”
Bydgoszcz, 28-29 czerwca 2019 r.

REGULAMIN KONFERENCJI
§1. Postanowienia ogólne
1. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Konferencja odbędzie się dniach 28-29 czerwca 2019 roku w obiektach dydaktycznych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności wystąpień z przyczyn
obiektywnych.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej
ilości zgłoszeń, o czym uczestnicy powiadomieni zostaną nie później niż 10 dni przed
planowanym terminem Konferencji.
5. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.
6. W zależności od liczby napływających zgłoszeń prezentacje ustne i postery prezentowane
będą w odpowiednich blokach tematycznych:
 Techniczny,
 Przyrodniczy,
 Chemiczny,
 Społeczny,
 Medyczny i nauk o zdrowiu,
 Humanistyczny.
7. W przypadku nie otrzymania wystarczającej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie
prawo do połączenia bloków tematycznych.
§2. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami Konferencji mogą być studenci, doktoranci oraz osoby zaproszone.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia i nadesłanie
streszczenia w języku polskim do dnia 8 maja 2019 r. oraz uiszczenie opłaty
konferencyjnej do dnia 20 maja 2019 r. O ewentualnych przedłużeniach Organizator
poinformuje przez stronę internetową.
3. Uczestnik ma prawo do przedstawienia maksymalnie jednego wystąpienia ustnego
i jednego posteru, pod warunkiem że wystąpienia różnią się poruszaną tematyką.
4. Organizator wystawi rachunek za uczestnictwo w Konferencji na życzenie uczestnika.
5. Uczestnik otrzyma zaświadczenie o czynnym lub biernym uczestnictwie w Konferencji.
6. Opłaty nie uiszczają członkowie Komitetu Organizacyjnego.
7. Opłata konferencyjna pokrywa koszty:
a) uczestnictwa w obradach,
b) materiałów konferencyjnych,
c) obiadu,
d) napojów i przekąsek w trakcie przerw,
e) udziału w Balu Młodego Naukowca.
8. Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w Konferencji, jeżeli nie uiścił
on opłaty we wskazanym terminie.
9. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji w formie pisemnej.
W przypadku rezygnacji po terminie 31 maja 2017 r. opłata konferencyjna nie podlega
zwrotowi.

§3. Prelekcje i postery
1. Dopuszcza się referaty i postery badawcze lub przeglądowe.
2. Czas wystąpienia ustnego nie może być dłuższy 10 minut.
3. Poster w formacie A1: 594 mm (szerokość) x 841mm (wysokość) zgodnie z szablonem
opublikowanym na stronie internetowej wydarzenia.
4. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia tematyki obrad po otrzymaniu
zgłoszeń i tematów referatów.
5. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany formy wystąpienia.
§4. Publikacja
1. Streszczenia referatów i posterów opublikowane zostaną w formie materiałów
konferencyjnych.
2. Uczestnicy mają możliwość opublikowania swoich prac w postaci rozdziału w monografii.
a) Wszystkie prace będą recenzowane.
b) Artykuły powinny zostać przesłane przez autorów najpóźniej do dnia 30 września
2019 r.
c) Uczestnicy zainteresowani publikacją artykułów zobligowani są do uiszczenia
stosownej opłaty w ciągu 7 dni od informacji o przyjęciu tekstu do druku.
d) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji artykułu w przypadku
negatywnych recenzji.
e)

§5. Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustala się co następuje:
a. Administratorem danych osobowych jest organizator.
b. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: ursd@utp.edu.pl.
c. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji Konferencji.
d. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika na
przetwarzanie danych osobowych.
e. Podanie danych jest dobrowolne (dotyczy również rozpowszechnienia wizerunku w
zakresie udzielonych zgód), jednak jest konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane.
f. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
g. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konferencji.
h. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
i. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
§6. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione
uczestnikom podczas Sympozjum.
2. Wstęp do obiektów, w których odbywają się wydarzenia programowej Konferencji mają
wyłącznie uczestnicy, organizatorzy oraz zaproszeni goście, którzy są w stanie okazać
identyfikator.

