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                          Regulamin Konferencji 
 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji: „Młodzi Wielcy Naukowcy” zwanej dalej 

Konferencją, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2018r. w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.  

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:  

a. Organizator: Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej;  

b. Konferencja: „Młodzi Wielcy Naukowcy”;  

c. Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna w szczególności student II, III stopnia studiów 

stacjonarnych, bądź niestacjonarnych, z Politechniki Łódzkiej oraz innych uczelni wyższych i jednostek 

naukowo-badawczych z Polski. 

która w zależności od rodzaju uczestnictwa w Konferencji spełniła warunki, o których mowa w 

§2, ust. 2. Istnieją dwa rodzaje uczestnictwa: 

- czynne - Uczestnik spełnia wszystkie warunki, o których mowa w §2, ust. 2  

i posiada prawo wygłoszenia zgłoszonych tematów wystąpień w formie prezentacji 

ustnej lub posteru; 

- bierne - Uczestnik spełnia  wszystkie warunki, o których mowa w §2, ust. 2 i nie 

posiada prawa wygłoszenia wystąpienia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się 

do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.  

4. W ramach Konferencji przewidziane są prezentacje ustne i plakatowe w języku pollskim.  

5. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. 

6. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji 

i obowiązują wszystkich Uczestników.  

7. Wszystkie terminy zawarte w niniejszym regulaminie są obligatoryjne i nieprzekraczalne. 

 

§2 Zgłoszenie udziału 

 

1. Konferencja skierowana jest do studentów  II, III stopnia studiów stacjonarnych, bądź 

niestacjonarnych, z Politechniki Łódzkiej oraz innych uczelni wyższych i jednostek naukowo-

badawczych z Polski. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest: 

a. przesłanie drogą elektroniczną, do dnia 12 października 2018r., wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora; 

b. nadesłanie abstraktu zgodnego z wytycznymi, do dnia 26 października 2018r., dostępnymi na 

stronie internetowej Organizatora lub udostępnione drogą mailową; 

c. uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 150zł do dnia 26 października 2018r. 

3. Organizator ma prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń. Ewentualna decyzja zostanie umieszczona na 

stronie internetowej Organizatora. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję wystąpienia konferencyjnego (prezentacja ustna 

lub plakat) o charakterze naukowo-badawczym lub przeglądowym. Za zgodą Organizatora możliwe 

jest zaprezentowanie dodatkowego wystąpienia (prezentacja ustna lub plakat). Organizator może 

wnioskować o zmianę formy wystąpienia. 
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5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza 

błędnych danych Uczestnika. 

 

§3 Opłata konferencyjna 

 

1. Opłata konferencyjna wynosi 150zł i nie podlega negocjacji i pokrywa koszty uczestnictwa w obradach 

     (udział czynny z jednym tematem wystąpienia lub udział bierny) oraz pakietu konferencyjnego.  

2. W przypadku zgłoszenia przez jednego Uczestnika więcej niż jednego tematu wystąpienia, 

zobowiązany jest on uiścić dodatkową opłatę w wysokości 49 zł za każde kolejne wystąpienie (forma 

każdego kolejnego wystąpienia i ich ilość musi być uzgodniona z Organizatorem). 

3. Opłata konferencyjna powinna zostać uiszczona do dnia 26 października 2018r. W przypadku braku 

wpłaty lub wpłaty po przekroczeniu terminu obligatoryjnego, Organizator ma prawo do skreślenia 

Uczestnika z listy uczestników Konferencji bez zwracania wniesionej opłaty. 

4. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  

5. W ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik 

ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z udziału w Konferencji. Po upływie ww. terminu Uczestnik 

zobowiązany jest do uiszczenia opłaty konferencyjnej, nawet w przypadku rezygnacji z udziału 

w Konferencji. 

6. Na życzenie Uczestnika może być wystawiona faktura VAT za uczestnictwo w Konferencji. 

7. Dane do przelewu zostaną podane drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia 

uczestnictwa w Konferencji. 

   

§4 Obrady 

 

1. Obrady w języku polskim odbywają się miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

2. Czas wystąpienia ustnego wynosi 12 minut na prezentację i 3 minuty na dyskusję. 

3. Dyskusje odbywają się bezpośrednio po wystąpieniu.  

4. Moderator bloku w sytuacjach nadzwyczajnych może skrócić czas prezentacji.  

5. Uczestnicy zobowiązani są skopiować swoje prezentacje na komputer w sali konferencyjnej przed 

rozpoczęciem bloku.  

6. Prezentacje plakatu odbywają się w czasie sesji posterowych. 

7. Plakat powinien być przygotowany w języku polskim  na papierze formatu A1: 594mm (szerokość) x 

841mm (wysokość). 

8. Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji. 

9. W wypadku nie odebrania certyfikatu podczas Konferencji możliwy jest jego osobisty odbiór 

od Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru 

przez Uczestnika.  

10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie mienia na terenie obiektu, w którym odbywa 

się Konferencja.  

  



        Konferencja „Młodzi Wielcy Naukowcy” 
1 grudnia 2018r. 

 

str. 3 

 

 

§5 Abstrakt konferencyjny 

 

1. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa czynnego, Uczestnik przesyła abstrakt swojego wystąpienia do 

dnia 26.10.2018 r. na adres mailowy wskazany przez Organizatora. Abstrakt będzie opublikowany  w 

Książce Abstraktów z nadanym numerem ISBN. 

2. Abstrakt powinien być przygotowany zgodnie z wymogami edycyjnymi (wraz z wytycznymi) 

dostępnymi na stronie internetowej Konferencji lub udostępnionymi drogą mailową. 

3. Po przekroczeniu ww. terminu Organizator ma prawo nie zamieścić nadesłanego abstraktu w Książce 

Abstraktów. 

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zawartą w abstrakcie konferencyjnym. 

5. Abstrakty podlegają ocenie Komitetu Naukowego, który w przypadku występowania rażących 

błędów może odrzucić nadesłany abstrakt. 

 

§6 Publikacja konferencyjna 

 

1. Uczestnik ma możliwość opublikowania swojego referatu w postaci artykułu pokonferencyjnego 

w Książce Artykułów z nadanym numerem ISBN na płycie CD.  

2. Artykuł powinien być przygotowany w języku angielskim zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi 

dostępnymi na stronie internetowej Konferencji lub udostępnionymi drogą mailową i przesłany do 

dnia 9 listopada 2018r. 

3. Po przekroczeniu ww. terminu Organizator ma prawo nie zamieścić nadesłanego artykułu w Książce 

Artykułów. 

4. Artykuł należy przesłać razem z recenzją promotora/opiekuna naukowego/recenzenta (samodzielnego 

pracownika naukowego, nie będącego współautorem artykułu), zgodnie z wytycznymi dostępnymi na 

stronie internetowej Organizatora lub udostępnionymi drogą mailową.   

5. Publikacja jest bezpłatna.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wydania publikacji konferencyjnej, w przypadku mniejszej niż 

10 ilości zgłoszonych artykułów. 

 

§7 Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.  

2. Informuję się, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka z siedzibą 

w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, zwana dalej PŁ, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

3. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników sesji naukowej 

doktorantów, zapewnienia jej sprawnego przebiegu oraz wydania publikacji pokonferencyjnej. 

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym  uczestnika VIII 

Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów PŁ jest warunkiem wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. 
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5. Posiada Pani/Pan prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych do innego administratora danych.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania 

przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również ma 

Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach 

marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.  

7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi na wykonywanie przepisów o ochronie danych osobowych 

do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana 

dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

8. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom i będą przechowywane przez okres 

do zakończenia i rozliczenia sesji, z wyjątkiem danych tych uczestników, którzy wyrazili zgodę 

na przetwarzanie ich danych w przyszłości w kolejnych edycjach konferencji. Punktem kontaktowym  

w sprawach ochrony danych osobowych w PŁ jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji - tel. 42 

631 2039. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Konferencji w przypadku zaistnienia 

okoliczności od niego niezależnych.  

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

Organizatora.  

11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą 

ich zamieszczenia na stronie internetowej.  

12. Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora. 

13. Kwestie sporne oraz nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

………………………………………  

         mgr Aleksandra Kowalska   

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji 


