Regulamin konferencji
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konferencja Ogólnopolska V Forum Młodych Przyrodników (dalej: Konferencja) odbędzie
się 26 maja 2018 roku w Lublinie.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację konferencji jest Stowarzyszenie Młodych
Naukowców z siedzibą w Lublinie, zwane dalej Organizatorem.
3. Współorganizatorami konferencji mogą być inne podmioty, z którymi Organizator nawiąże
współpracę.
4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. Nadesłanie zgłoszenia na konferencję
jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
5. Uczestnikami konferencji mogą być studenci, doktoranci oraz młodzi adepci nauki.
6. Harmonogram konferencji, termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa i opłaty będzie
opublikowany na stronie Organizatora www.naukowcy.org.pl w dodatkowych
komunikatach.
§ 2 Warunki uczestnictwa i rezygnacji
1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
w ogłoszonym przez Organizatora terminie oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo
w konferencji.
2. Opłata za udział w Konferencji obejmuje certyfikat aktywnego uczestnictwa, materiały
konferencyjne, przerwę kowową i lunch.
3. Wysokość opłaty za udział w konferencji wynosi:
Opłata dokonana w terminie:
Jedno wystąpienie (referat lub
poster)
Doktoranci Uniwersytetu
Przyrodniczego
w Lublinie z ważną legitymacją
doktoranta
Każde kolejne wystąpienie (referat
lub poster)

do 27 kwietnia
2018 roku

28 kwietnia – 10 maja
2018 roku

po 10 maja 2018
roku

100,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

50,00 zł

70,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

4. Opłatę z udział w konferencji należy dokonać na konto bankowe organizatora:
Stowarzyszenie Młodych Naukowców
Raiffeisen Polbank nr konta: 93 1750 0012 0000 0000 3852 8769
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W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko pierwszego autora pracy oraz słowo
„konferencja”. Przykład: Jan Kowalski konferencja.
5. Brak dokonania opłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z konferencji.
6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy
nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach do 10 maja 2018 roku.
7. Organizator wystawia fakturę tytułem dokonanych wpłat na życzenie wyrażone drogą email na adres: kontakt@naukowcy.org.pl. W wiadomości należy podać imię i nazwisko
pierwszego autora pracy oraz dane nabywcy, na które zostanie wystawiona faktura.
Faktura zostanie odesłana na adres e-mail z którego wpłynął wniosek o wystawienie
dokumentu.
8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
9. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika
z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnego oświadczenia
zeskanowanego i wysłanego na adres e-mail kontakt@naukowcy.org.pl.
10. Oświadczenie o którym mowa w § 2 pkt. 8 powinno zawierać dane pozwalające
zidentyfikować Uczestnika oraz odręczny podpis.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu kosztów udziału w konferencji
w przypadku rezygnacji nadesłanych po 10 maja 2018 roku.
12. Opłaty dokonane przez Uczestników, których prace zostały odrzucone przez Organizatora
zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty w terminie 10 dni.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. Wysłanie Zgłoszenia Uczestnictwa w konferencji oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich
innych ustaleń określonych w komunikatach wydanych przez Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez
Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora do
celów organizacji konferencji.
5. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na rejestrowanie i wykorzystanie jego wizerunku przez
Organizatora do celów związanych z promocją nauki i działalności statutowej Organizatora.
6. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy
z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz.
504).
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7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.
8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane z konferencją.

Dane kontaktowe do Organizatora znajdują się na stronie www.naukowcy.org.pl.

