REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ, INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „PRZYGODY
UMYSŁU”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Przesłanie zgłoszenia na konferencję „Przygody umysłu” (dalej jako „Konferencja”) oznacza
akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorami Konferencji są:
a) Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, (dalej jako
CNK lub Organizator)
b) Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
dalej łącznie jako „Organizatorzy”.
3. Konferencja odbędzie się w dniach 9 i 10 listopada 2015 roku w budynku Centrum Nauki Kopernik,
Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
4. W ramach konferencji odbędą się sesje plenarne, panelowe oraz sesje posterowe.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn obiektywnych,
niezależnych od Organizatorów.
6. Konferencja odbywa się w języku angielskim, przy czym Organizatorzy zapewniają tłumaczenie
symultaniczne na język polski.
7. Dopuszczalne są wystąpienia w języku polskim, przy czym Organizatorzy zapewniają tłumaczenie
symultaniczne na język angielski.
§ 2. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w konferencji jest:
a) zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
(dalej
„Formularz”)
dostępnego
na
stronie
internetowej
CNK,
w
zakładce
www.przygody.kopernik.org.pl lub www.adventures.kopernik.org.pl;
b) uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez organizatorów na stronie internetowej oraz w
Formularzu.
Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto organizatorów zgodnie z informacją podaną na
stronie internetowej CNK, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia
akceptacji zgłoszenia.
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2. Na pisemne żądanie uczestnika, organizatorzy wystawią fakturę VAT tytułem udziału w
konferencji.
3. Uczestnikami konferencji są osoby biorące udział w konferencji jako prelegenci (udział czynny), jak
i wolni słuchacze (udział bierny).
4. Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji stosownie do charakteru udziału w
konferencji.
5. Opłata konferencyjna obejmuje:
a)
b)
c)
d)

udział w konferencji,
materiały konferencyjne,
przerwy kawowe oraz obiad,
uroczystą kolację inauguracyjną.

6. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu dojazdu na konferencję oraz kosztu noclegów.
7. Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, w której uczestnik pocztą
elektroniczną do dnia 6 października 2015 roku przekaże organizatorowi informację o niemożności
przybycia na konferencję (przy czym uczestnik nie może przekazać swojego miejsca innej osobie).
Zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszty operacji bankowych.
8. Organizatorzy mają prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w konferencji, jeśli nie uiścił on
opłaty za udział w konferencji w terminie określonym przez Organizatorów w Regulaminie.
9. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa czynnego w konferencji upływa w dniu 15
sierpnia 2015 r., zaś biernego – 15 października 2015 r.
10. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w konferencji. Rezygnacja powinna sformułowana w
formie pisemnej i przesłana na adres Centrum Nauki Kopernik lub elektronicznej i przesłana na adres
konferencji przygody@kopernik.org.pl lub adventures@kopernik.org.pl. W przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w konferencji, opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem postanowień
ust. 7 powyżej.
11. Momentem otrzymania przez Organizatorów zgłoszenia jest moment zapisu wypełnionego
Formularza w systemie informatycznym Organizatorów, co zostanie potwierdzone stosownym
komunikatem.
12. W związku z ograniczoną ilością miejsc na Konferencji, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba, która
prawidłowo i w terminie dokonała rejestracji za pomocą Formularza, oraz zakwalifikowała się do
udziału w Konferencji otrzyma wiadomość zwrotną od Organizatorów stanowiącą potwierdzenie
rezerwacji. Wiadomość zostanie przesłana na adres e – mail podany w Formularzu.

§ 3. Prezentacja referatu i publikacja
1. Referat powinien stanowić samodzielny utwór zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
autorskiego obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz być własnością prelegenta.
2. Plan szczegółowy konferencji może być zmodyfikowany przez Organizatorów najpóźniej jeden
dzień przed konferencją.
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3. Cykl wystąpień podsumuje dyskusja w ramach trwającej sesji.
4. Każdy prelegent ma obowiązek uczestniczenia w dyskusji nad wygłoszonym przez niego referatem
w ramach danej sesji.
5. Po zakończeniu konferencji Organizatorzy zamierzają wydać
recenzowaną publikację
monograficzną, zawierającą wybrane referaty w formie artykułów naukowych w języku polskim i
angielskim
a) spełniające wymogi pracy naukowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) pozytywnie ocenione przez recenzentów.
6. Autorzy artykułów wybranych do publikacji wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw
majątkowych do publikacji za wynagrodzeniem.
Warunku przeniesienia autorskich praw majątkowych do publikacji oraz wysokość wynagrodzenia
zostanie określona odrębną umową podpisaną z autorami artykułów wybranych do publikacji.
7. Szczegółowe wymogi edytorskie wobec tekstów przeznaczonych do publikacji zostaną
przedstawione podczas sesji zamykającej konferencję oraz przesłane elektronicznie jej uczestnikom.
Nieobecność na tej sesji nie zwalnia referentów od przestrzegania tych wymogów.
8. Pełną swobodę w zakresie doboru i oceny tekstów do publikacji mają organizatorzy.
9. Uiszczenie opłaty konferencyjnej i przesłanie referatu uwzględniającego wyniki dyskusji są
niezbędne do publikacji artykułu w monografii pokonferencyjnej, z zastrzeżeniem postanowień § 3.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie
danych osobowych przez Centrum Nauki Kopernik.
2. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności,
jednakże podanie danych w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w
Konferencji. Każdy uczestnik konferencji ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.
3. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Centrum Nauki
Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją Konferencji.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez
uczestnika Konferencji.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w tym za odwołanie
lub skrócenie Konferencji z powodu zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie
będące poza kontrolą organizatorów, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub
może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w
szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, przerwy w dostawach energii elektrycznej z przyczyn, za które organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności.
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7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należące do uczestników przedmioty zagubione,
zniszczone lub skradzione podczas konferencji.
8. Uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas
Konferencji w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatorów.
9. Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie,
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi
uczestnika w związku z Konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie
tego wizerunku i głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Konferencję lub
działalność Organizatorów. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów z
tego tytułu.
10. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
11. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych
Organizatorów lub wskazanych przez nich osób.
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