Regulamin
Konferencji Młodych Inżynierów
Uniwersytet Rzeszowski, 30.05.2019r.
§1Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji Młodych Inżynierów, zwanej dalej
Konferencją.
2. Organizatorami Konferencji są: Koło naukowe „Mechatron”, Polskie Towarzystwo
Informatyczne Oddział Podkarpacki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział
Rzeszów, Koło SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskim, zwani dalej Organizatorem.
3. Przez określenie Uczestnika rozumie się osobę, która dokonała wszystkich czynności
rejestacyjnych i jej udział został potwierdzony przez Organizatora.
4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
5. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań między
stronami.

§2Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dopełnienie wszystkich czynności
rejestracyjnych.
2. Przed dokonanie czynności rejestracyjnych rozumie się:
a) Wypełnienie formularza w systemie on-line dostępnego na stronie
Organizatora.
b) Otrzymanie od Organizatora potwierdzenie rejestracji.
c) Uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł w terminie 7 dni od dnia rejestracji, na
konto bankowe operatora finansowego Konferencji.
Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego al. Powstańców
Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Konto bankowe:
BZ WBK 4 O/Warszawa 58 1090 1056
z tytułem „Imię.Nazwisko.KonferecjaMlodychInz”
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d) O dopełnieniu wszystkich formalności Uczestnik zostanie poinformowany
wiadomością e-mail przez Organizatora.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Konferencji, opłata nie podlega zwrotowi.
Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osoby w zastępstwie za zgłoszonego
Uczestnika, po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora o zaistniałej sytuacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie się Konferencji.
5. Liczba Uczestników Konferencji nie jest ograniczona.

§3Konferencja
1.
2.
3.
4.

Konferencja odbędzie się w dniu 30.05.2019 r.
Prawo do udziału w Konferencji przysługuje doktorantom oraz studentom.
Obrady odbywają się w blokach tematycznych.
Przedstawiana publikacja musi zawierać od 14000 do 16000 znaków (łącznie ze
spacjami).
5. Do każdego zgłoszonego artykułu wymagane jest wykonanie postera, za który
zostanie wydane osobne zaświadczenie.
6. Zgłoszenia na konferencje przyjmujemy do 16.05.2019 r., a publikacje i postery do
23.05.2019 r.
7. Czas wystąpienia w formie publikacji nie powinien przekraczać 10 minut.
8. Publikacje prezentuje się w formie prezentacji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy wystąpienia oraz kwalifikacji
tematu do publikacji w formie prezentacji.
10. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w harmonogramie Konferencji nawet
w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym także do zmiany kolejności
wystąpień i zmian rozkładu czasowego.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra materialne uczestników, które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania konferencji.
12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawno-materialną za dokonane przez
siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie Konferencja.
13. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym także zasad
PPOŻ. Jak również poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora oraz obsługi
obiektu.
14. W trakcie trwania Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do posiadania
identyfikatora dostarczonego przez Organizatora i ma obowiązek okazywania go
każdorazowo na polecenie organizatora lub obsługi obiektu.

§4Publikacja artykułów
1. Każdy uczestnik konferencji ma możliwość publikacji swojej pracy
w formie rozdziału monografii naukowej. Warunkiem jest spełnienie wymagań
edytorskich zamieszczonych na stronie Konferencji, prace źle sformatowane będą
odsyłane do poprawy i można je odesłać do 27.05.2019 r. Pełną treść, odpowiednio
sformatowanego według wzoru artykułu należy przesłać na adres:
konferencja@urz.pl w terminie zgodnym z harmonogramem umieszczonym na
stronie
Konferencji.
Wymagania
edytorskie
należy
pobrać
ze
strony:www.mlodzi.urz.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek i korekt edytorskich
w nadsyłanych pracach bez konieczności konsultowania z autorem.
3. Uczestnik jest zobowiązany do naniesienia ewentualnych poprawek merytorycznych
niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Organizatora.
4. Praca zostanie opublikowana, jeśli spełni wszystkie wymagania edytorskie oraz
uzyska pozytywną recenzję pracownika naukowego wydelegowanego przez
Organizatora Konferencji.
5. Nieprzestrzeganie terminów nadsyłania prac będzie skutkować nie przyjęciem pracy
do publikacji.
6. W przypadku, kiedy Uczestnik nie prześle artykułu do publikacji w wyznaczonym
terminie, Organizator nie zwróci uczestnikowi wpłaconej kwoty.
§5 Postanowienia końcowe
1. Przebieg Konferencji może być filmowany oraz fotografowany przez Organizatora
oraz inne podmioty za zgodą Organizatora.
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się ̨ z przyczyn niezależnych od
Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty
konferencyjnej, odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych
z Uczestnictwem w Konferencji bądź ́ jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.
3. 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 terenie obiektów konferencyjnych oraz gdy
uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu bądź pozowanie do zdjęć.
4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu
Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009
nr 62, poz. 504).
5. Zgłoszenie uczestnika do Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach
wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem Rozporządzenie 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)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji rozstrzyga Organizator.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej
Konferencji.

