
Niniejszy dokument jest regulaminem 

Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „EUREKA”, która odbędzie 

się w dniach 29-30.04.2019r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym 

„Krzyżowa” 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Przez następujące określenia, użyte w niniejszym regulaminie rozumie się: 

- Organizator: Idea Knowledge Future. 

- Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji poprzez wysłanie formularza udostępnionego przez 

Organizatora. 

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w      

Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 

3. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań między stronami.  

Zasady uczestnictwa 

§2 

Warunkiem uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „EUREKA” jest: 

1. Spełnienie łącznie wszystkich poniższych postanowień: 

- wypełnienie formularza w systemie on-line dostępnego na stronie Organizatora. 

- po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy, Organizator zobowiązuje się do 

potwierdzenia rejestracji, w przypadku braku informacji dotyczącej rejestracji w 

przeciągu dwóch dni roboczych od momentu rejestracji uprasza się o kontakt mailowy z 

Organizatorem. 

- uiszczenie opłaty w terminie do 7 dni od dnia rejestracji, na konto bankowe operatora 

finansowego konferencji wskazane przez Organizatora, wysokość opłaty jest 

uzależniona od terminu dokonania wpisu w formularzu rejestracyjnym online. 

-w przypadku gdy Uczestnik nie uiści opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie 

automatycznie zostanie usunięty z listy uczestników, o uczestnictwie w konferencji 

decyduje kolejność wpłat. 



- o dopełnieniu wszystkich formalności Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością 

e-mail. 

2. Organizator ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konferencji bez podania 

przyczyny. 

3. Liczba Uczestników konferencji jest ograniczona, o udziale w Konferencji decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika w Konferencji, opłata rejestracyjna oraz pozostałe 

wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa 

osoby, w zastępstwie za zgłoszonego Uczestnika, po wcześniejszym poinformowaniu 

Organizatora o zaistniałej sytuacji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych - wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone przez Organizatora w całości. 

Konferencja 

§3 

1. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30.04.2019 r. 

2. Prawo do udziału w Konferencji przysługuje pracownikom naukowym, doktorantom, 

studentom, przedstawicielom kół naukowych, przedstawicielom firm oraz osobom 

zainteresowanym tematyką konferencji. 

3. Obrady odbywają się w blokach tematycznych, czas wystąpienia w formie referatu nie 

powinno przekraczać 10 minut. Poster w powinien zostać przygotowany w formie papierowej 

w formacie A1 w orientacji pionowej.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy wystąpienia oraz kwalifikacji tematu do 

prezentacji w formie referatu lub prezentacji posteru. 

5. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w harmonogramie nawet w dniu, w którym 

odbywa się wydarzenie, w tym także do zmiany kolejności wystąpień i zmian rozkładu 

czasowego. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra materialne uczestników które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania konferencji. 

7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za informacje przez siebie zamieszczone w 

formularzy zgłoszeniowym. Zmiany w formularzu, możliwe są do 14 dni przed Konferencją, 

w ostatnich 14 dniach przed Konferencją nie ma możliwości dokonywania zmian, 

dotyczących zgłoszonych tematów oraz innych informacji zamieszczonych w formularzu.  



8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 

na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie Konferencja. 

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym także zasad PPOŻ 

jak również poleceniom organizacyjno-technicznym Organizatora oraz obsługi obiektu. 

10.W trakcie trwania Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora 

dostarczonego przez Organizatora i ma obowiązek okazywania go każdorazowo na polecenie 

Organizatora oraz obsługi obiektu. 

Publikacja artykułów 

§4 

1. Wszyscy Uczestnicy mają możliwość publikacji prac w formie rozdziału  monografii 

naukowej po spełnieniu wymagań zamieszczonych na stronie Konferencji. Pełną treść 

artykułu odpowiednio sformatowanego według wzoru dostępnego na stronie Konferencji 

należy przesłać na adres: kontakt@konferencja-eureka.pl w terminie zgodnym z 

harmonogramem umieszczonym na stronie Konferencji. 

2. Opublikowanie prac w monografiach jest spełnienie wymogów edytorskich oraz przesłanie 

pozytywnej recenzji podpisanej przez pracownika naukowego, a także oświadczenia 

podpisanego przez wszystkich współautorów. 

3. Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia korekt i poprawek w nadsyłanych pracach bez 

konieczności konsultowania z autorami. 

4. Autor zobowiązany jest do terminowego naniesienia ewentualnych poprawek oraz zmian w 

pracy wskazanych przez Organizatora. 

5. Nieprzestrzeganie terminów nadsyłania prac oraz wymogów redakcyjnych będzie skutkować 

nie przyjęciem pracy do publikacji. 

6. W przypadku kiedy Uczestnik z powodów różnych nie prześle artykułu do publikacji w 

wyznaczonym terminie, Organizator nie zwróci uczestnikowi wpłaconej kwoty. 

Wizerunek 

§5 

1. Przebieg Konferencji może być filmowany oraz fotografowany przez Organizatora oraz inne 

podmioty za zgodą Organizatora. 

2. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw 

majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażaniem zgody na komercyjne wykorzystanie przez  

Organizatora: dotyczy sytuacji gdy uczestnik zostanie sfilmowany bądź sfotografowany na 

mailto:kontakt@konferencja-eureka.pl


terenie obiektów konferencyjnych oraz gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie 

wywiadu bądź pozowanie do zdjęć. 

3. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w 

tym także w Internecie, na plakatach i ulotkach, oraz w telewizji. Uczestnik zrzeka się 

wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego 

wizerunku. 

Ochrona danych osobowych 

§6 

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), Idea Knowledge Future informuje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator, Idea Knowledge Future 

reprezentowana przez Tobiasza Wysoczańskiego z siedzibą przy ul. Ciernie 51, 58-160 

Świebodzice; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Ogólnopolskiej 

Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA, oraz sytuacji z nią związanych, a także w celu 

informacyjnym dotyczącym organizacji kolejnych Ogólnopolskich Konferencji 

Interdyscyplinarnych EUREKA; 

3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych; 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane; 

5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom 

należy wskazać te podmioty); 

6. Dane przechowywane będą przez okres dziesięciu lat od dnia rejestracji; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, poprzez kontakt mailowy: kontakt@konferencja-eureka.pl; 

Postanowienia końcowe 

§7 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 



2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów rozstrzyga Organizator 

Konferencji. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej 

Konferencji. 

 


