REGULAMIN KONFERENCJI
„Stymulacja i Wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”
Organizatorzy:
Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Psychologii UP w Krakowie,
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin dotyczy zasad udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji „Stymulacja i
Wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”
Wyjaśnienie podstawowych określeń stosowanych w Regulaminie:
 Konferencja naukowa – spotkanie naukowe psychologów, pedagogów,
socjoterapeutów, logopedów, lekarzy różnych specjalności oraz pracowników
socjalnych, którego celem jest wymiana myśli i doświadczeń naukowców
prowadzących badania z zakresu: psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych oraz
praktyków zajmujących się pracą z osobami potrzebującymi wsparcia w różnych
obszarach ich funkcjonowania
 Organizator – Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży przy Katedrze Psychologii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
 Uczestnik czynny- osoba uczestnicząca w konferencji wygłaszająca referat,
przygotowująca plakat naukowy lub e- plakat, przeprowadzająca warsztat
 Uczestnik bierny – osoba uczestnicząca w konferencji w charakterze słuchacza
 Zamawiający – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która deleguje uczestnika (lub uczestników) do
udziału czynnego i/lub biernego w konferencji oraz która dokonuje opłaty konferencyjnej
za udział uczestnika (lub uczestników) w konferencji. Zamawiającym jest też uczestnik,
który pokrywa koszt za swój udział w konferencji ze środków własnych.
 Proces rekrutacji – proces prowadzony przez organizatora konferencji potwierdzający
prawo uczestnika do udziału w organizowanej konferencji.
 Potwierdzenie udziału - komunikat wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na
zgłoszenie wysłane poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na oficjalnej stronie
internetowej konferencji.
 Rezygnacja z udziału w konferencji– przesłanie pocztą lub e-mailem pisemnej informacji
przez Uczestnika czynnego lub biernego o wycofaniu uczestnika z udziału w konferencji.
 Formularz zgłoszeniowy – wypełniony przez Zamawiającego formularz (e – dokument)
stanowiący podstawę do zapisu na konferencję znajdujący się na oficjalnej stronie
konferencji.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Podstawą zapisu na konferencję jest przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza
zgłoszeniowego.
Zgłoszenie na konferencję odbywa się w formie elektronicznej (system zgłoszeń online dostępny
na http://www.konferencja-siw.up.krakow.pl).
W celu poprawnego zgłoszenia niezbędne jest dokładne wypełnienie wszystkich rubryk
zamieszczonych w formularzu.
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Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza
zgłoszeniowego błędnych danych uczestnika.
Wypełnienie i podpisanie przez Zamawiającego Formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z:
 zawarciem umowy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie zgodnie z
niniejszym Regulaminem,
 akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu,
 zobowiązaniem do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w
budynkach organizatora i podczas konferencji,
 zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów konferencji
 powstaniem obowiązku dokonania terminowej opłaty konferencyjnej
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 10 maja 2018r.
Zamawiający wypełniając i podpisując Formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie
uczestnikowi (ewentualnie zamawiającemu) środkami komunikacji elektronicznej materiałów
informacyjnych i konferencyjnych. Osoba, która chce cofnąć taką zgodę, zobowiązana jest do
pisemnego poinformowania organizatora o takiej decyzji.
Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konferencji zostaną o tym poinformowani najpóźniej 7
dni przed datą rozpoczęcia konferencji e-mailowo na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres
e-mail.
Zamawiający ma prawo dokonać zmiany danych, które wcześniej zamieścił w Formularzu
zgłoszeniowym najpóźniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia konferencji.

§ 3. OPŁATY KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna wynosi:
Uczestnictwo czynne:
opłata normalna – 350zł
opłata ulgowa (studenci i doktoranci) – 250zł
e – poster – 250zł
Opłata konferencyjna dla uczestnika czynnego obejmuje:
- udział we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych;
-materiały konferencyjne;
- przerwy kawowe;
- lunch;
- udział w warsztatach;
- druk publikacji.
Uczestnictwo bierne: 80zł
Opłata konferencyjna dla uczestnika biernego obejmuje:
- udział we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych;
- przerwy kawowe;
- lunch;
- udział w warsztatach;
Uczestnictwo w bankiecie – opłata dodatkowa – 80zł

Opłatę konferencyjną prosimy regulować przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
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BANK PEKAO S.A.
71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
W tytule przelewu prosimy wpisać:
DK 302, Imię i Nazwisko uczestnika
Opłatę konferencyjną należy wnosić na wskazane powyżej konto bankowe najpóźniej do 10
maja 2018r.
Brak uiszczenia opłaty konferencyjnej w wyznaczonym przez organizatora terminie skutkuje
skreśleniem uczestnika z listy uczestników konferencji.

§ 4. ZASADY REZYGNACJI Z KONFERENCJI
Zamawiający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w konferencji i uzyskania zwrotu
poniesionych kosztów w wysokości:
 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania pisemnego zgłoszenia rezygnacji
najpóźniej na 21 dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą konferencji t. j. do dnia 17
maja 2018 r.
 W przypadku rezygnacji uczestnika w terminie późniejszym, t. j. pomiędzy 18 maja a 8
czerwca 2018 r., opłata konferencyjna nie jest zwracana.
 Uwaga: decyduje data dotarcia rezygnacji do Organizatorów konferencji.
 Brak złożenia rezygnacji z udziału w konferencji w określonym terminie i nieobecność na
konferencji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uiszczenia opłaty za udział w
konferencji w pełnej wysokości, a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 Zgłoszenia
rezygnacji
należy
dokonać
pisemnie
na
adres
email: konferencjasiw@up.krakow.pl lub na podany poniżej adres pocztowy:

Katedra Psychologii,
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
ul. Podchorążych 2,
30-084 KRAKÓW.

§ 5. ZASADY PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH UCZESTNIKÓW CZYNNYCH
KONFERENCJI
Uczestnicy czynni konferencji mają możliwość opublikowania swoich tekstów w:
 MONOGRAFII WIELOAUTORSKIEJ (25/15pkt.)
 CZASOPIŚMIE NAUKOWYM Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
Studia Psychologica (6pkt.)
 MONOGRAFII ZBIOROWEJ (5pkt.)
 Przyjęcie tekstu do druku uzależnione jest od pozytywnej opinii recenzentów oraz
Komitetu Organizacyjnego. Prace niespełniające wymogów edytorskich
przedstawionych poniżej będą odsyłane do autorów w celu poprawy. Komitet
Organizacyjny zastrzega sobie prawo do poprawek językowych, graficznych i układu
tekstu, niewpływających na wartość merytoryczną pracy.
 Za opublikowane prace autorzy nie otrzymują honorarium.
 Ostateczny termin przesyłania artykułów 8 czerwiec 2018 r.
 Autorzy nie otrzymują honorarium za opublikowane teksty.
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§ 6. OCHRONA WIZERUNKU I PRAW AUTORSKICH








Wszystkie dane osobowe osób zgłaszających uczestnictwo w konferencji (Uczestników) są
chronione zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Organizator
zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania zgromadzonych
danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom niewspółpracującym w
zakresie konferencji.
Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia,
NIP i PESEL, numer telefonu, adres mailowy oraz inne podane dane) będą przetwarzane
przez Organizatora w celu przeprowadzenia konferencji oraz komunikacji pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem i Zamawiającym.
Wszystkie wystąpienia uczestników czynnych podczas konferencji (referaty, postery, epostery, warsztaty) są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie materiałów
konferencyjnych, nagrywanie wystąpień uczestników czynnych, fotografowanie posterów,
a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz
podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą o Prawie autorskim.
Podczas konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne. Uczestnictwo w
konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z
Uczestników, Prelegentów i Prowadzących oraz innych osób uczestniczących w konferencji
w materiałach informacyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do
pisemnego poinformowania Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcie konferencji o nie
wyrażaniu zgody na publikację swojego wizerunku.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas konferencji, chyba że zostaną mu one przekazane na
przechowanie / szatnia, zamykane skrytki/
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na
terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z konferencją.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu konferencji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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