
Regulamin Konferencji
z dnia 25.05.2021

§1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy  dokument  jest  regulaminem  ogo� lnopolskiej  Interdyscyplinarnej  Akademickiej
Konferencji  Ochrony  Ś rodowiska  „IAKOŚ ”,  kto� ra  odbędzie  się  w  dniach  i  w miejscu
wyznaczonym przez Organizatora.

2. Przez następujące okres�lenia uz*yte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

a. Organizator: Koła Naukowe z Politechniki Gdan� skiej;

b. Konferencja: Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Ś rodowiska „IAKOŚ ”;

c. Aplikant: podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczego� lnos�ci student, doktorant, pracownik
naukowy,  przedstawiciel  firmy  dokonująca  rejestracji  poprzez  wysłanie  formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji;

d.  Uczestnik:  podmiot,  osoba  fizyczna  lub  prawna,  w  szczego� lnos�ci  student,  doktorant,
pracownik  naukowy,  przedstawiciel  firmy,  kto� ra  w  zalez*nos�ci  od  rodzaju  uczestnictwa
w Konferencji spełniła warunki, o kto� rych mowa w §2, ust. 2. Istnieją dwa rodzaje uczestnictwa:

- czynne - uczestnik spełnia wszystkie warunki, o kto� rych mowa w §2, ust. 2 i posiada prawo
wygłoszenia zgłoszonych temato� w wystąpien�  w formie prezentacji ustnej lub plakatu;

- bierne - uczestnik spełnia wszystkie warunki, o kto� rych 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  (link)  i/lub  na  portalu
społecznos�ciowym (link) aktualnych informacji.

4. W ramach Konferencji przewidziane są prezentacje ustne i plakatowe.

5. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski, ale istnieje moz* liwos�c�  wystąpienia w języku
angielskim.

6.  Konferencja  ma  charakter  interdyscyplinarny,  jednakz*e  Organizator  ma  prawo  podzielic�
zgłoszone tematy wystąpien�  na panele tematyczne po zakon� czeniu rejestracji.

7.  Nad  merytoryką  Konferencji  czuwa  Komitet  Naukowy  powołany  przez  Organizatora,
zrzeszający członko� w z ro� z*nych Uczelni, a takz*e przedstawicieli przemysłu.

8.  Przepisy  niniejszego  regulaminu  stanowią  integralną  częs�c�  zgłoszenia  uczestnictwa
w Konferencji,  a  przesłanie  formularza  zgłoszeniowego  do  Organizatora  jest  jednoznaczne
z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i jest wiąz*ące dla obu stron.

9.  Wszystkie  terminy zawarte  w niniejszym regulaminie  są  obligatoryjne  i  nieprzekraczalne,
chyba z*e Organizator postanowi inaczej.
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 §2 Zgłoszenie udziału

1. Konferencja skierowana jest gło� wnie do studento� w, doktoranto� w, pracowniko� w naukowych
oraz przedstawicieli firm.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

a.  przesłanie  drogą  elektroniczną,  do  dnia  okres�lonego  przez  Organizatora,  wypełnionego
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji;

b. akceptacja nadesłanego zgłoszenia przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty
wpłynięcia formularza zgłoszeniowego;

c. uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia okres�lonego przez Organizatora.

3.  Organizator  ma  prawo  do  przedłuz*enia  terminu  zgłoszen� .  Ewentualna  decyzja  zostanie
umieszczona na stronie internetowej i/lub na portalu społecznos�ciowym Organizatora.

4.  Kaz*dy  Aplikant  moz*e  zgłosic�  tylko  jeden  rodzaj  uczestnictwa  w  Konferencji:  czynny  lub
bierny.

5.  Aplikant,  moz*e  zgłosic�  tylko jedno wystąpienie konferencyjne w formie prezentacji  ustnej
i/lub  tylko  jedno  wystąpienie  konferencyjne  w  formie  plakatu  o charakterze  naukowo-
badawczym lub przeglądowym. Organizator moz*e wnioskowac� o zmianę formy wystąpienia.

6. Aplikant zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia
formularza rejestracyjnego.

7.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialnos�ci  za  szkody  wynikające  z  wprowadzenia  do
formularza błędnych danych przez osoby rejestrujące swo� j udział w Konferencji.

8.  Uczestnik  moz*e  byc�  wspo� łautorem  wielu  wystąpien�  konferencyjnych,  jednakz*e  kaz*de
zgłoszone wystąpienie musi zostac� zaprezentowane przez co najmniej jednego wspo� łautora, aby
moz* liwe było otrzymanie certyfikatu potwierdzającego czynny udział w Konferencji.

9. Certyfikat potwierdzający czynny udziału w konferencji otrzymają maksymalnie dwie osoby,
kto� re  prezentują  zgłoszone  wystąpienie  w formie  plakatu  i  maksymalnie  dwie  osoby,  kto� re
prezentują zgłoszone wystąpienie w formie prezentacji ustnej.

§3 Opłata konferencyjna

1. Opłata konferencyjna wynosi 110 zł, nie podlega negocjacji, jest taka sama dla uczestniko� w
stacjonarnych oraz zdalnych i pokrywa koszty:

a. uczestnictwa w obradach (udział czynny z jednym tematem wystąpienia lub udział bierny);

b. materiało� w konferencyjnych;

c. przerw kawowych;

d. obiado� w

e. imprez integracyjnych;

2



f. nagro� d za najlepsze prezentacje i postery.

g.  wysyłki  materiało� w  konferencyjnych  i  nagro� d  w  przypadku  zdalnego  uczestnictwa  w
konferencji.

2.  W przypadku kiedy Uczestnik zgłosi  więcej  niz*  jeden temat wystąpienia zobowiązany jest
uis�cic�  dodatkową  opłatę  w  wysokos�ci  30  zł  za  kolejne  wystąpienie  (istnieje  moz* liwos�c�
wystąpienia w formie komunikatu ustnego oraz plakatu naukowego, jednak tematy wystąpien�
muszą byc� ro� z*ne).

3.  Opłata konferencyjna powinna zostac�  uiszczona do daty okres�lonej  przez Organizatora na
stronie  internetowej.  W  przypadku  braku  wpłaty  Organizator  ma  prawo  do  skres�lenia
Uczestnika z listy uczestniko� w Konferencji.

4.  Do dnia  zakon� czenia  rejestracji  Aplikant  ma  prawo  do  bezpłatnej  rezygnacji  z  udziału  w
Konferencji.  Po  upływie  ww.  terminu  Aplikant  zobowiązany  jest  do  uiszczenia  opłaty
konferencyjnej nawet w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji.

5.  Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w Konferencji  po wyz*ej  wymienionym terminie jest
zobowiązany  do  niezwłocznego  i skutecznego  poinformowania  Organizatora  o  tym  fakcie.
Wniesiona opłata konferencyjna nie jest zwracana.

6.  Na  z*yczenie  Uczestnika  Organizator  moz*e  wystawic�  fakturę  VAT  za  uczestnictwo
w Konferencji. Dane do wystawienia faktury, muszą byc� zgodne z danymi podmiotu wnoszącego
opłatę  za  konferencję  i  nalez*y  je  dostarczyc�  do  Organizatora  drogą  elektroniczną  poprzez
formularz rejestracyjny lub drogą mailową do dnia zakon� czenia przyjmowania opłat. Faktury
VAT  zostaną  przekazane  uczestnikom  drogą  mailową  w  ciągu  30  dni  roboczych  od  dnia
zakon� czenia przyjmowania wpłat.

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

8.  W  przypadku  braku  wpłaty  Organizator  nie  umieszcza  abstraktu  wystąpienia  w  Ksiąz*ce
Abstrakto� w, nawet gdy zostanie on przesłany we wskazanym terminie.

9. W przypadku wpłaty po przekroczeniu terminu obligatoryjnego, Organizator ma prawo do
nieopublikowania abstraktu w Ksiąz*ce Abstrakto� w, jez*eli ksiąz*ka takowa została juz*  przekazana
do druku

§4 Obrady

1. Miejsce obrad ustalone przez Organizatora zostanie podane do wiadomos�ci Uczestniko� w na
stronie internetowej Konferencji.

2. Czas prezentacji ustnej wynosi 15 minut na prezentację i 5 minut na dyskusję.

3. Dyskusje odbywają się bezpos�rednio po wystąpieniu.

4. Moderator bloku w sytuacjach nadzwyczajnych moz*e nieznacznie skro� cic�  lub wydłuz*yc�  czas
prezentacji pracy.
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5.  Uczestnicy  zobowiązani  są  skopiowac�  swoje  prezentacje  (w  formacie  okres�lonym  przez
Organizatora)  na  komputer  w  sali  konferencyjnej  najpo� z�niej  przed  rozpoczęciem  bloku,  w
kto� rym wygłaszają daną prezentację.

6. Prezentacje plakato� w odbywają się w czasie Śesji Posterowych. Uczestnik jest zobowiązany do
prezentacji  swojego  plakatu  przed  przedstawicielami  Komitetu  Naukowego.  W  przypadku
nieobecnos�ci Uczestnika nie podlega on ocenie., a jego wystąpienie uznaje się za niewaz*ne co
skutkuje nie otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa w konferencji.

7. Plakat powinien byc� przygotowany na papierze formatu maksymalnie A1: 594mm (szerokos�c�)
x 841mm (wysokos�c�).

8.  Uczestnik  ponosi  pełną  odpowiedzialnos�c�  za  wszelkie  materiały  oraz  wypowiedzi
przedstawione przez niego podczas Konferencji.

9. Kaz*dy z Uczestniko� w, kto� ry zaprezentuje temat swojego wystąpienia zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi  w  Regulaminie otrzyma  certyfikat  potwierdzający  wygłoszenie  prezentacji
ustnej, prezentację plakatu lub uczestnictwo bierne.

10.  Certyfikaty  uczestnictwa  są  wysyłane  do  Uczestniko� w  drogą  mailową  w  terminie  7  dni
roboczych od dnia zakon� czenia konferencji. 

11.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  zaprezentowania  zgłoszonego  przez  siebie  komunikatu
w trakcie  trwania  Konferencji.  Odstępstwo  od  tej  zasady  moz* liwe  jest  jedynie  w sytuacjach
wyjątkowych  po  wczes�niejszej  konsultacji  z  Organizatorem.  Nie  stawienie  się  na  sesji  i  nie
wygłoszenie komunikatu skutkuje nie otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa w konferencji.

12.  Uczestnik  ponosi  pełną  odpowiedzialnos�c�  za  zniszczenie  mienia  na  terenie  obiektu,
w kto� rym odbywa się Konferencja.

§5 Abstrakt konferencyjny

1.  W  przypadku  zgłoszenia  uczestnictwa  czynnego,  Uczestnik  przesyła  abstrakt  swojego
wystąpienia  do dnia  okres�lonego  przez  Organizatora,  kto� ry  będzie  opublikowany  w Ksiąz*ce
Abstrakto� w z nadanym numerem IŚBN.

2. Abstrakt powinien byc�  sporządzony na przesłanym przez Organizatora szablonie i odesłany
na adres mailowy  streszczeniaiakos@gmail.com.

3. Po przekroczeniu ww. terminu Organizator ma prawo nie zamies�cic�  nadesłanego abstraktu
w Ksiąz*ce Abstrakto� w.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialnos�c� za tres�c� zawartą w abstrakcie konferencyjnym.

5. W przypadku niskiej wartos�ci merytorycznej lub występowania raz*ących błędo� w Organizator
moz*e odrzucic� nadesłany abstrakt.

§6 Zdalne uczestnictwo w konferencji

1. Śesja plakato� w naukowych
a. Kaz*dy  uczestnik  zobowiązany  jest  do  przygotowania  plakatu  naukowego  za

pomocą załączonego szablonu.
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b. Plakat  naukowy powinien zostac�  wysłany w formacie  .mp4 jako 2 minutowa
prezentacja (max. 2 slajdy) o maksymalnym rozmiarze 5 MB. 

c. Uczestnik ma obowiązek umies�cic�  gotowy plik w folderze oznaczonym swoim
imieniem i  nazwiskiem  na  dysku  udostępnionym  Uczestnikom  na  min.  5  dni
przed rozpoczęciem konferencji. 

d. Jez*eli będą występowac�  jakiekolwiek problemy z umieszczeniem pliku na dysku
konieczny jest kontakt mailowy z Organizatorem

e. Podczas sesji posterowej uczestnik jest zobowiązany zalogowac�  się poprzez link
udostępniony przez Organizatora (link zostanie wysłany najpo� z�niej dzien�  przed
rozpoczęciem konferencji) i byc� obecny on-line do dyspozycji Komisji Naukowej,
kto� ra moz*e zadac� dodatkowe pytania Uczestnikowi

f. Nieobecnos�c�  podczas  sesji  posterowej  on-line  skutkuje  nieotrzymanie
certyfikatu uczestnictwa w konferencji.

g. Plakaty  (nagrania)  zostaną  udostępnione  do  wglądu  innym  Uczestnikom  i
Gos�ciom konferencji. 

2. Śesja referato� w

a. Kaz*dy  Uczestnik  otrzyma  link  do  swojej  sesji  on-line  najpo� z�niej  dzien�  przed
rozpoczęciem konferencji

b. Po  nadaniu  uprawnien�  prezentera  uczestnik  będzie  zobowiązany  do
udostępnienia  swojego  pulpitu  z  prezentacją  lub  do wczes�niejszego  wysłania
pliku do organizatoro� w do folderu oznaczonego swoim imieniem i nazwiskiem

c. Uczestnik  biorący  udział  w  sesji  musi  byc�  obecny  on-line  na  platformie  co
najmniej 15 minut przed rozpoczęciem sesji. 

§7 Postanowienia końcowe

1.  Przesłanie  zgłoszenia  udziału  w  Konferencji  jest  ro� wnoznaczne  z  akceptacją  niniejszego
regulaminu oraz wyraz*eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora,
na  zasadach  wynikających  z  ogo� lnie  obowiązujących  przepiso� w  prawa,  ze  szczego� lnym
uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr
133,  Poz.  833,  z  po� z�niejszymi  zmianami)  oraz  otrzymywanie  informacji  na  temat  wydarzen�
i projekto� w realizowanych przez Organizatora.

2.  Wszystkie  dane  osobowe  przechowywane  są  przez  Organizatora  w  czasie  korzystania
z serwisu  oraz  po  tym  terminie  w  zakresie  niezbędnym  do  rozliczenia  transakcji  oraz
dochodzenia  roszczen�  z  tytułu  płatnos�ci  za  udział  w  Konferencji.  Organizator  podejmuje
wszelkie  stosowne  s�rodki  bezpieczen� stwa  zgodne  z  powszechnie  przyjętymi  zasadami
słuz*ącymi ochronie poufnos�ci informacji.

3.  Przesłanie  zgłoszenia  udziału  w  Konferencji  jest  ro� wnoznaczne  z  wyraz*eniem  zgody  na
wykorzystanie wizerunku Uczestnika na stronie Konferencji  zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631, z po� z�n.  zm.). Wyraz*enie zgody jest jednoznaczne z tym, iz*  fotografie,  filmy lub nagrania
wykonane  podczas  spotkan� ,  uroczystos�ci,  wycieczek  i  innych  zbiorowych  zgromadzen�  mogą
zostac�  umieszczone  na  stronie  internetowej  Konferencji  oraz  wykorzystane  w  materiałach
promocyjnych i publikacjach w mediach. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczen�  (istniejących i
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przyszłych),  w  tym  ro� wniez*  o  wynagrodzenie  względem  Organizatoro� w,  z  tytułu
wykorzystywania  swojego  wizerunku/głosu/wypowiedzi  na  potrzeby  okres�lone  w
os�wiadczeniu. 

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

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełoz*enia Konferencji w przypadku
zaistnienia okolicznos�ci od niego niezalez*nych.

6.  Niniejszy Regulamin wchodzi  w z*ycie z dniem jego zamieszczenia na stronie  internetowej
Organizatora.

7. Organizator ma prawo zmiany postanowien�  Regulaminu. Zmiany wchodzą w z*ycie z chwilą
ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

8. Kwestie sporne oraz nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
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