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Regulamin Konferencji 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument jest regulaminem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do 

Sukcesu” VII edycja (National Scientific Conference „Knowledge – Key to Success” VII edition), która 

odbędzie się dnia 21.01.2023 r. 

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

a) Organizator: Fundacja Promovendi; 

b) Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu” VII edycja 

(National Scientific Conference „Knowledge – Key to Success” VII edition); 

c) Uczestnik: osoba, która dokonała potwierdzonej rejestracji poprzez wysłanie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego.  

3. Konferencja odbywać się będzie w formie on-line. 

4. Istnieje, tylko i wyłącznie, możliwość czynnego uczestnictwa w Konferencji. 

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

publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.  

6. W ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej. Uczestnik ma do 

wyboru następujące możliwości udziału w Konferencji: 

a) wystąpienie on-line – 199 zł (Uczestnik w dniu Konferencji loguje się na platformę 

konferencyjną, gdzie w czasie rzeczywistym przedstawia swoją prezentację pozostałym 

Uczestnikom w sposób zdalny); 

b) przedstawienie prezentacji multimedialnej – 159 zł (Uczestnik nadsyła prezentację, która w dniu 

Konferencji udostępniana jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez 

możliwości interakcji wzrokowej i głosowej); 

c) przedstawienie posteru – 159 zł (Uczestnik nadsyła poster, który w dniu Konferencji 

udostępniany jest pozostałym Uczestnikom na platformie konferencyjnej bez możliwości 

interakcji wzrokowej i głosowej). 

7. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji 

Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy: 

a) Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, 

itp.); 

b) Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, 

matematyczne, wojskowe, itp.); 

c) Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze 

fizycznej, itp.); 

d) Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, 

teologiczne, itp.). 
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8. Nad stroną merytoryczną nadsyłanych prac oraz prezentacji będzie czuwać Komitet Naukowy powołany 

przez Organizatora, zrzeszający członków z różnych uczelni, a także przedstawicieli przemysłu. 

9. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, 

a przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu i jest wiążące dla obu stron. 

10. Wszystkie terminy zawarte w niniejszym regulaminie są obligatoryjne i nieprzekraczalne, chyba że 

Organizator postanowi inaczej. 

 

§2 Zgłoszenie udziału 

 

1. Konferencja skierowana jest głównie do studentów, doktorantów, pracowników naukowych, 

przedstawicieli przemysłu oraz osób zainteresowanych Konferencją. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest: 

a) przesłanie drogą elektroniczną, do dnia 25.11.2022 r., wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej Konferencji; 

b) akceptacja nadesłanego zgłoszenia przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od daty 

wpłynięcia formularza zgłoszeniowego; 

c) uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 16.12.2022 r. 

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

stronie internetowej Organizatora. 

4. Uczestnik może przedstawić prezentację elektroniczną lub poster o charakterze naukowo-badawczym lub 

przeglądowym. 

5. Zgłoszony temat prezentacji multimedialnej lub posteru może posiadać wielu autorów, natomiast zabrania 

się prezentowania pracy przez więcej niż jednego współautora. W przypadku formy uczestnictwa w 

postaci wystąpienia on-line dopuszcza się prezentowanie tematu przez maksymalnie dwóch Uczestników. 

6. Osoba prezentująca dany temat musi być Uczestnikiem Konferencji. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia 

formularza rejestracyjnego.  

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

danych przez osoby rejestrujące swój udział w Konferencji. 

 

§3 Opłata konferencyjna 

 

1. Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 159 zł lub 199 zł (w zależności od rodzaju uczestnictwa), nie 

podlega negocjacji i pokrywa koszty: 

a) uczestnictwa w obradach (udział czynny z jedną prezentacją multimedialną / posterem); 

b) udostępnienia materiałów konferencyjnych. 

2. W przypadku kiedy Uczestnik zgłosi więcej niż jeden temat prezentacji elektronicznej lub posteru 

zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w wysokości 129 zł za każdy kolejny temat. 
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3. Opłata konferencyjna powinna zostać uiszczona do dnia 16.12.2022 r. W przypadku braku wpłaty lub 

wpłaty po przekroczeniu terminu obligatoryjnego Organizator może skreślić Uczestnika z listy 

uczestników Konferencji bez zwracania wniesionej opłaty, a przesłane przez Uczestnika materiały na 

Konferencję nie zostają opublikowane.  

4. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w Konferencji jest zobowiązany do niezwłocznego i skutecznego 

poinformowania Organizatora o tym fakcie. 

5. Na życzenie Uczestnika Organizator może wystawić fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona 

wyłącznie na dane podmiotu wpłacającego. Nie ma możliwości wpłat indywidualnych i wystawienia 

faktury na Jednostkę Naukową. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba wystawienia faktury na dane Jednostki  

Naukowej, a wpłata została dokonana z prywatnych środków, to na fakturze będą widniały dane Jednostki 

jako nabywcy faktury oraz dane osoby wpłacającej jako płatnika. 

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

w Konferencji. 

 

§4 Obrady Uczestników wystąpień on-line 

 

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu” jest konferencją elektroniczną 

i odbywać się będzie na platformie udostępnionej przez Organizatora w dniu 21.01.2023 r. w godzinach 

10:00 ÷ 20:00. 

2. Obrady odbywają się w języku polskim lub języku angielskim (wyboru dokonuje Uczestnik podczas 

rejestracji). 

3. Czas na wystąpienie on-line wynosi 8 minut, 2 minuty przeznaczone są na dyskusję. 

4. Dyskusje odbywają się bezpośrednio po wystąpieniu.  

5. W dniu Konferencji Uczestnicy logują się na platformie konferencyjnej o godzinie rozpoczęcia sesji 

prezentacji on-line, gdzie zgodnie z harmonogramem wygłaszają swoje prezentacje. 

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały oraz wypowiedzi przedstawione przez 

niego podczas Konferencji. 

7. Każdy z Uczestników otrzymuje elektroniczny certyfikat potwierdzający czynny udział w Konferencji, 

który przesyłany jest na wskazany adres e-mail Uczestnika w terminie do 7 dni kalendarzowych po 

zakończeniu Konferencji. Uczestnicy, którzy nie wezmą czynnego udziału w Konferencji nie otrzymują 

certyfikatu uczestnictwa. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do zaprezentowania zgłoszonego przez siebie komunikatu w trakcie trwania 

Konferencji. 

 

§5 Obrady Uczestników nadsyłających prezentacje multimedialne oraz postery 

 

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu” jest konferencją elektroniczną 

i odbywać się będzie na platformie udostępnionej przez Organizatora w dniu 21.01.2023 r. w godzinach 

10:00 ÷ 20:00. 

2. Obrady odbywają się w języku polskim lub języku angielskim (wyboru dokonuje Uczestnik podczas 

rejestracji). 



 
 
 

 
 

Fundacja PROMOVENDI 
ul. Kamińskiego 17/19 lok. 28, 90-229 Łódź 

www.promovendi.pl   fundacja@promovendi.pl 
KRS 0000 62 83 61 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

„Wiedza Kluczem do Sukcesu” VII edycja 

21.01.2023 r. 

02.03.2019 r., Kraków 
 

3. Uczestnik do dnia 06.01.2023 r. nadsyła, na wskazany adres mailowy, prezentację multimedialną / poster 

w pliku PDF. 

4. Wszystkie nadesłane prezentacje i postery umieszczane są na platformie konferencyjnej, a każdy 

Uczestnik otrzymuje link do prac wybranego panelu tematycznego. 

5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi prezentacjami i posterami w danym 

panelu tematycznym. Stanowi to podstawę do wystawienia elektronicznego certyfikatu uczestnictwa 

czynnego w Konferencji. 

6. Na podstawie przesłanej ankiety ewaluacyjnej Organizator dokonuje weryfikacji zapoznania się przez 

Uczestnika ze wszystkimi pracami w danym panelu tematycznym w terminie do 7 dni kalendarzowych po 

zakończeniu Konferencji. W przypadku pozytywnej weryfikacji wystawiany jest elektroniczny certyfikat 

potwierdzający czynny udział w Konferencji i przesyłany na wskazany adres e-mail Uczestnika. 

W przypadku negatywnej weryfikacji certyfikat nie zostaje wystawiony. 

7. Od decyzji Organizatora o niewystawieniu certyfikatu na podstawie negatywnej weryfikacji Uczestnikowi 

nie przysługuje możliwość odwołania się. 

 

§6 Abstrakt konferencyjny 

 

1. Uczestnik przesyła, poprzez elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej Konferencji, 

abstrakt w języku angielskim swojej prezentacji multimedialnej / posteru do dnia 16.12.2022 r., który 

zostanie opublikowany w formie książki elektronicznej „The Book of Abstracts” z nadanym numerem 

ISBN na stronie internetowej Organizatora w systemie Open Access do dnia 28.02.2023 r. 

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

3. W przypadku niskiej wartości merytorycznej lub występowania rażących błędów Organizator, po 

zasięgnięciu opinii Komitetu Naukowego, może odrzucić nadesłany abstrakt. 

4. Przesyłając abstrakt do Organizatora Uczestnik wyraża zgodę na jego publikację on-line w systemie Open 

Access. 

5. Nadesłanie abstraktu: w inny sposób niż za pomocą formularza elektronicznego, w innym języku niż 

język angielski lub po upływie wyznaczonego terminu obligatoryjnego skutkuje nieopublikowaniem 

streszczenia w elektronicznej książce „The Book of Abstracts”. W takim przypadku Uczestnik nie 

otrzymuje zwrotu opłaty konferencyjnej. 

 

§7 Artykuł konferencyjny 

 

1. Uczestnik ma możliwość opublikowania dowolnie wybranego tematu naukowego w postaci artykułu 

konferencyjnego w książce elektronicznej „The Book of Articles” z nadanym numerem ISBN. Książka  

z zaakceptowanymi pracami zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w systemie 

Open Access do dnia 30.09.2023 r. 

2. Opłata za opublikowanie artykułu konferencyjnego wynosi 199 zł i nie podlega negocjacji. 

3. Wszystkie artykuły konferencyjne nadsyłane są w języku angielskim. 
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4. Praca powinna być przygotowana zgodnie z formatką (wraz z wytycznymi) dostępną na stronie 

internetowej konferencji lub udostępnioną drogą mailową oraz przesłana do dnia 16.12.2022 r. na 

wskazany adres mailowy. 

5. Uczestnik przesyła pracę wraz z pozytywną recenzją. Recenzji dokonuje samodzielny pracownik 

naukowy (doktor habilitowany lub profesor), niebędący współautorem pracy, zgodnie z formatką 

dostępną na stronie internetowej konferencji lub udostępnioną drogą mailową.  

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zawartą w pracy. 

7. Przesyłając artykuł konferencyjny do Organizatora Uczestnik wyraża zgodę na jego publikację on-line 

w systemie Open Access. 

8. Nadesłanie pracy: sformatowanej niezgodnie z obowiązującą formatką, w innym języku niż język 

angielski, bez pozytywnej recenzji lub po upływie wyznaczonego terminu obligatoryjnego skutkuje 

nieopublikowaniem artykułu konferencyjnego w elektronicznej książce „The Book of Articles”. W takim 

przypadku Uczestnik nie otrzymuje zwrotu kosztów publikacji. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

 

1. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z zapisami stanowiącymi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

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 terenie obiektów konferencyjnych 

oraz gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu bądź pozowanie do zdjęć.  

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

okoliczności od niego niezależnych.  

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

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

zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. 

6. Kwestie sporne oraz nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

Łódź, dnia 20.10.2022 r. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wiedza Kluczem do Sukcesu” VII edycja 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób 

Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich 

Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA PROMOVENDI (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Łodzi, 90-229 ul. Kamińskiego 17/19 lok. 28, wpisaną do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  00000628361, REGON 

364954217, NIP 7252139787. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej na w/w adres lub drogą e-mailową pod adresem: fundacja@promovendi.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 

przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów 

zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca 

decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. 

3. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zadania publicznego, udziału w szkoleniach, korzystaniu 

z usług Administratora. 

4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów 

prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych, m.in. Urzędu Miasta Łodzi. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od zakończenia realizacji zadania 

publicznego. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jego nie podanie powoduje brak możliwości udziału 

w działaniach Administratora. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 


