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REGULAMIN 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Innowacyjność w projektach B+R” 

Opole, 5 listopada 2020 r. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjność w projektach B+R” są 

Politechnika Opolska oraz Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. w partnerstwie  

z KlimkiewiczKnapik s.c. zwani dalej Organizatorami. 

2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, doktorant, pracownik naukowy, 

przedstawiciel firmy, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II Regulaminu Uczestnictwa 

punkt 1. 

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa do Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej „Innowacyjność w projektach B+R” i obowiązują wszystkich Uczestników. 

4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.  

 

5. Sygnatariusze zgodnie postanawiają, iż jeżeli na skutek pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w Polsce 

spowodowanej w szczególności epidemią wirusa SARS-CoV-2  (Covid -19) powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa uniemożliwią lub nie pozwolą na organizację stacjonarnej formy Konferencji (wraz z 

osobistym uczestnictwem zarejestrowanych na Konferencję podmiotów) w miejscu i terminie wskazanym 

w § 1 ust. 1, wówczas Konferencja (w tym udział w Konferencji w/w podmiotów) odbędzie się przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych przez 

Sygnatariuszy na podstawie odrębnego porozumienia. 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjność  

w projektach B+R” jest spełnienie łącznie poniższych postanowień: 

a) Rejestracja w systemie rejestracyjnym online; 

b) Otrzymanie od organizatora za pomocą sytemu online potwierdzenia rejestracji, w przypadku braku 

informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji uprasza się  

o kontakt pod adresem mailowym – konferencja@pnt.opole.pl 

c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania mailowego 

potwierdzenia rejestracji, jednak nie później niż na 14 dni przed planowaną datą wydarzenia.  

W przypadku braku wniesienia opłaty nastąpi automatyczne wykreślenie z listy uczestników,  

o czym zostanie poinformowany uczestnik drogą mailową. 

2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu: 
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a) udział bierny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1, w ramach 

udziału biernego przysługuje mu certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały i gadżety 

konferencyjne. Uczestnikiem biernym jest również osoba zarejestrowana na Konferencję będąca 

współautorem publikacji. 

b) udział czynny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1, uczestnik 

czynny ma możliwość zaprezentowania zgłoszonych prac, w ramach udziału czynnego przysługuje 

mu certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały i gadżety konferencyjne, i pozostałych 

wydarzeniach uwzględnionych w harmonogramie. 
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3. Prace zgłoszone na Konferencje mogą mieć maksymalnie pięciu autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od 

ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą mailową na 

adres konferencja@pnt.opole.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do terminowej rejestracji tematu publikacji, terminowego naniesienia 

ewentualnych poprawek oraz zmian w pracy. Pełne zgłoszenie następuje po otrzymaniu maila z informacją  

o przyjęciu bądź odrzuceniu tematu. W przypadku braku kontaktu mailowego w sprawie zgłoszonego tematu 

w ciągu 7 dni od daty jego rejestracji, uczestnik ma obowiązek skontaktować się z Komitetem 

Organizacyjnym w celu wyjaśnienia opóźnienia. 

5. Wszyscy uczestnicy mają możliwość publikacji prac w formie rozdziału w monografii naukowej po 

spełnieniu wymagań określonych na stronie www.fpc.po.opole.pl/index.php/konferencja w tym uiszczeniu 

stosownej opłaty (w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji na Konferencję) stanowiącej 

deklarację autorów o terminowym dopełnieniu wynikłych zobowiązań, zaś Organizatorzy o terminowe 

zapewnienie recenzji oraz wydanie prac. Organizatorzy ustalili maksymalną liczbę autorów rozdziału 

monografii na pięć osoby. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, 

jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres konferencja@pnt.opole.pl i uzyskaniu 

jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego. Pełną treść artykułu odpowiednio 

sformatowaną według wzoru dostępnego na stronie www.fpc.po.opole.pl/index.php/konferencja należy 

przesłać na adres konferencja@pnt.opole.pl w terminie zgodnym z harmonogramem podanym na stronie 

Konferencji. 

6. Organizatorzy decydują się na wykorzystanie sesji indywidualnych dyskusji z wykorzystaniem plakatów 

naukowych (posterów). Taka forma kontaktu uczestników pozawala na swobodną wymianę poglądów bez 

konieczności wygłaszania referatów. 

7. Przebieg sesji posterowej: 

a) Prowadzący przedstawia uczestnikom Konferencji tytuły i autorów poszczególnych posterów. 

b) Autorzy udają się do stanowisk, na których są przygotowane postery. 

c) Uczestnicy Konferencji oglądają postery, zadają pytania autorom i dyskutują na tematy przedstawione na 

posterach. 

d) Prowadzący daje sygnał o zakończeniu sesji posterowej. 

8. Przydatne wskazówki i wytyczne dla autorów 

a) Sekcja tytułu: tytuł (czytelny i widoczny – z 5-6 metrów – wysokość tekstu powyżej 72 pkt) i dane 

kontaktowe autora/ów. 

b) Kolory: jako tło najlepiej używać kolorów stonowanych (odcienie szarości, beżu itp.). Można różnymi 

kolorami wyróżniać części posteru, które będą tworzyć logiczną całość. 

c) Tekst: Na posterze nie powinno być za dużo tekstu. Warto pisać hasłami, używając równoważników zdań. 

d) Grafika: poster jest zasadniczo prezentacją graficzną. Poszczególne elementy powinny być widoczne z ok. 

3 metrów. Wskazane są wizualizacje, takie jak: strzałki, wykresy, rysunki, schematy, mapy. Należy unikać 

tabel z dużą ilością tekstu. 

e) Dane techniczne: format posteru: A0 (120x84 cm), orientacja pionowa. 

f) Ze względów organizacyjno-technicznych organizatorzy nie drukują posterów. Wydrukowany poster 

należy wysłać na adres: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole  

z dopiskiem („Poster Konferencja”) w terminie do 30 października 2020 r.   
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g) W celu skompletowania dokumentacji pokonferencyjnej poster z dopiskiem kto jest autorem i afiliacją, 

należy wysłać w wersji elektronicznej na adres: konferencja@pnt.opole.pl w terminie do 20 października  

2020 r.  

h) Można odpowiednio wcześniej przesłać gotowy poster z dopiskiem („Poster Konferencja”) lub dostarczyć 

najpóźniej w pierwszym dniu Konferencji do Organizatorów. Po zakończeniu Konferencji autorzy 

odbierają postery od Organizatorów. 

i) Przesłanie posteru jest równoważne z przystąpieniem do Konkursu na Najlepszy Poster oraz akceptacją 

Regulaminu Konkursu. 

 

 

 

III ZASADY KONFERENCJI 

 

1. Termin rejestracji online na Konferencję upływa 15 października 2020 roku. Po tym terminie rejestracja online 

będzie niedostępna, chyba że Organizatorzy przedłużą termin rejestracji. 

2. Prawo udziału w Konferencji przysługuje studentom, doktorantom, pracownikom naukowym, innym 

zainteresowanym podmiotom, osobom fizycznym oraz osobom fizycznym. 

3. Organizatorzy ustalają plan Konferencji oraz mają prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu,  

w którym odbywa się wydarzenie, w tym mają prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. 

4. Organizatorzy mają prawo wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do prezentacji w formie plakatu 

oraz nieprzyjęcia zaproponowanego tematu. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone 

lub skradzione podczas Konferencji. 

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów,  

w których prowadzone są działania związane z Konferencją. 

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego,  

w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, stand'y, roll-up'y, prezentacje, materiały reklamowe. 

Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione 

podczas Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby. 

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz 

poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora. 

IV PŁATNOŚCI 

1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania 

potwierdzenia rejestracji i nie później niż 14 dni przed datą Wydarzenia. Wysokość opłaty ustalona jest na 

kwotę 1000 zł netto (słownie: tysiąc złotych). Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty 

rejestracyjnej wyłącznie w przypadku odrzucenia zgłoszonego przez niego tematu przez Komitet 

Organizacyjny. 

2. Sposób dokonania wpłaty oraz terminy realizacji zostały uregulowane na stronie internetowej dotyczącej 

wydarzenia. Szczegóły dostępne pod adresem – www.fpc.po.opole.pl/index.php/konferencja 

3. Uczestnicy są zobligowani do wpłat o na numer konta 91 1240 4272 1111 0010 7931 2348. 

mailto:konferencja@pnt.opole.pl
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V REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI 

1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej 

informacji na adres e-mail: konferencja@pnt.opole.pl 

2. Opłata rejestracyjna oraz pozostałe opłaty nie podlegają zwrotowi, z wykluczeniem sytuacji opisanej w części 

IV Regulaminu Uczestnictwa punkt 1. 

VI WIZERUNEK 

1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez 

Organizatorów dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z ich działalnością. 

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji,  

w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę  

w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. 

3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również  

o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 2. 

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Park 

Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. (PNT) z siedzibą przy ul. Technologicznej 2, 45-839 Opole. 

Ponadto, informujemy, że: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PNT w celach w/w tzn. zarejestrowania Pani/Pana 

uczestnictwa w wydarzeniu/działaniach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody  

(tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody przed jej cofnięciem. 

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do rejestracji. 


