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Regulamin uczestnictwa w Konferencji 

IV Seminarium Ogólnoakademickie 

"Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych" 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1. Głównym Organizatorem Konferencji jest Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej 

Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 

który zastrzega sobie prawo do powołania współorganizatorów wydarzenia. 

2. Konferencja odbywa się w miejscu, terminie oraz formie wskazanej przez 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy Konferencji, nie później 

niż 5 dni przed rozpoczęciem Konferencji. 

3. Ilość miejsc na Konferencji jest ograniczona do 100. O przyjęciu Uczestnika decyduje 

kolejność zgłoszeń oraz merytoryczna ocena abstraktu przez Komitet Naukowy. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany ilości miejsc dla Uczestników. 

4. Uczestnikami Konferencji mogą być pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz 

osoby związane naukowo i zawodowo z tematyką Konferencji. 

5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje ustne, posterowe oraz wystawy lub 

prezentacje współorganizatorów, wystawców i sponsorów. 

6. Każdy Uczestnik biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa  

w Konferencji. 

7. Zasady przechowywania danych osobowych zostały zawarte w formularzu 

rejestracyjnym 

 

2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konferencji Uczestnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia 

udziału. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji następuje poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego dostępnego na stronie wydarzenia: 

www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl. 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu wskazanym 

przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w terminie zgłoszeń. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub 

nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym. 

5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych pisemnych 

ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

6. Uczestnicy Konferencji wraz z przesłaniem zgłoszenia udziału w Konferencji wyrażają 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi 

zasadami RODO) do celów przeprowadzenia Konferencji i związanych z tym procedur, 
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wydania książki abstraktów oraz akceptują Regulamin Konferencji. Ponadto Uczestnik 

wyraża zgodę na publikację wizerunku w relacji fotograficznej z Konferencji, umieszczonej na 

stronie internetowej Konferencji, stronie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

oraz innych mediach społecznościowych po zakończonym wydarzeniu. 

 

3. Uczestnictwo w Konferencji 

 

1. Udział w Konferencji jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnik zaznacza w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej: 

www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl oraz innych mediach społecznościowych 

chęć wygłoszenia prezentacji ustnej lub prezentacji w formie plakatu naukowego.  

3. Termin rozpoczęcia rejestracji na Konferencję oraz zgłaszania streszczeń wystąpień 

zostanie podany na stronie internetowej wydarzenia: 

www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl oraz innych mediach społecznościowych. 

4. Komitet Naukowy Konferencji, po zapoznaniu się ze streszczeniem prezentacji, 

podejmie ostateczną decyzję o formie wystąpienia Uczestnika. W przypadku niezgodności  

z proponowaną formą wystąpienia, Uczestnika zostanie poinformowany o decyzji e-mailowo. 

5. Czas trwania prezentacji ustnych oraz prezentacji w formie plakatu naukowego 

zostanie podany w późniejszym terminie na stronie internetowej Konferencji: 

www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl oraz innych mediach społecznościowych, 

jednak nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą wydarzenia. Prezentacje ustne oraz 

plakatów naukowych będą oceniane przez Komitet Naukowy Konferencji według 

przygotowanego formularza. 

6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od daty rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji 

powinna być dokonana w formie pisemnej (e-mailowo). 

7. Książka streszczeń zostanie dostarczona Uczestnikom w formie elektronicznej. 

8. Pokonferencyjna książka abstraktów w formie elektronicznej będzie opatrzona 

numerem ISBN. O warunkach oraz terminie nadsyłania prac Uczestnicy zostaną 

poinformowani poprzez stronę internetową: 

www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl oraz inne media społecznościowe. 

 

4. Zasady bezpieczeństwa 

 

1. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w Konferencji 

IV Seminarium Ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych". 

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika z konieczności jego przestrzegania. 

2. Uczestnicy Konferencji deklarują brak objawów sugerujących infekcję wirusową,  

a także zobowiązują się do powiadomienia Organizatorów, jeśli w ciągu najbliższych kilku 

dni po Konferencji takie objawy wystąpią. 

 

http://www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/
http://www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/
http://www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/
http://www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/
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3. Uczestnicy Konferencji są świadomi, iż z uwagi na charakter wydarzenia, mogą być 

narażeni na zakażenie wirusem COVID-19 lub wirusem grypy. Organizatorzy Konferencji nie 

biorą odpowiedzialności za potencjalne zakażenie Uczestników wirusem COVID-19 lub 

wirusem grypy. 

4. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób biorących udział w wydarzeniu, a także przestrzegania 

przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w obiektach, w których organizowana 

jest Konferencja i inne aktywności z nią powiązane, będące częścią wydarzenia. 

5. Uczestnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego 

w miejscu Konferencji, w szczególności odpowiedzialność za uszkodzenie mienia lub szkody 

w osobach fizycznych będących pracownikami, doktorantami i studentami Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz pozostałymi uczestnikami Konferencji, jak 

również osobami pracującymi na terenie Uczelni. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające  

z nieprzestrzegania regulaminu przez Uczestnika, jak również niestosowania się do zaleceń  

i poleceń pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Uczestnika. 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

odbywania się Konferencji oraz aktywności z nią związanych. 

8. Organizatorzy konferencji oraz pracownicy ochrony budynku, w przypadku 

zakłócenia porządku publicznego przez Uczestnika, mają prawo do słownego upomnienia 

Uczestnika lub zatrzymania Uczestnika na terenie odbywania się Konferencji, do czasu 

przyjazdu policji, w przypadku gdy Uczestnik pomimo upomnień nadal zachowuje się  

w sposób naruszający bezpieczeństwo i porządek wydarzenia. 

 

5. Postanowienia końcowe 

 

1. Sesje, w których prezenterami są Uczestnicy, mają charakter zamknięty i uczestniczyć 

w niej mogą tylko zarejestrowani poprzez formularz Uczestnicy. 

2. Konferencja nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 

roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie 

od dnia ich zamieszczenia na stronie www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl oraz 

innych mediach społecznościowych. 

5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone na prezentacjach 

ustnych oraz prezentacjach posterowych, a także w monografiach pokonferencyjnych. 

http://www.seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/

