
Załącznik nr 1  

do uchwały nr 7/R-FMN/2012 z dnia 20.12.2012 

 

REGULAMIN  

międzynarodowej konferencji doktorantów i młodych naukowców  

„Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki” 

Uchwalony na posiedzeniu Rady Fundacji na rzecz Młodych Naukowców  

w dniu 20 grudnia 2012 r. 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin międzynarodowej konferencji doktorantów i młodych naukowców „Młodzi 

naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki” (zwany dalej Regulaminem) uchwala 

Rada Fundacji na rzecz Młodych Naukowców. 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a. Konferencja - międzynarodowa konferencja doktorantów i młodych naukowców 

„Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”; 

b. Organizator - Fundacja na rzecz Młodych Naukowców z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Polnej 50 lok 716, REGON 142785258, KRS 7010277942; 

c. Uczestnik – osoba fizyczna, której zgłoszenie na konferencję zostało przyjęte przez 

Organizatora oraz przedstawiciele Patronów i Sponsorów; 

d. Sponsor – osoba, będąca przedstawicielem instytucji, z którą Organizator podpisał 

umowę sponsorską;  

e. Patron – osoba, będąca przedstawicielem instytucji, która wyraziła pisemną zgodę 

na objęcie Konferencji patronatem. 

3. Konferencja odbywa się cyklicznie w ustalonym przez Organizatora miejscu  

i terminie. 

4. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem 

http://conference.young-scientists.eu, adres email do kontaktów: organization@young-

scientists.eu . 

5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w 

Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

§2 Zasady uczestnictwa i rezygnacja z Uczestnictwa 

1. Celem Konferencji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wyników badań i prac 

naukowych Uczestników. 

2. W ramach Konferencji Organizator zapewnia udział w sesjach tematycznych  

i posterowych oraz wykładach plenarnych, a także innych formach prezentacji 

odbywających się w ramach konferencji. 

3. Warunkiem udziału w konferencji jest: 

a. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji. 

b. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora na stronie internetowej 

Konferencji. 
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4. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość zgłoszenia uczestnictwa  

w Konferencji drogą mailową bądź telefoniczną. 

5. Decyzja o przyjęciu bądź o nie przyjęciu zgłoszenia do prezentacji ustnej bądź 

posterowej jest uzyskiwane po pozytywnej ocenie merytorycznej na podstawie 

wstępnego streszczenia przesłanego drogą elektroniczną. Zarówno osoby 

zakwalifikowane jak i niezakwalifikowane otrzymają powiadomienie o decyzji, drogą 

elektroniczną. 

6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji  

w przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki w ust. 3 z uwzględnieniem ust 4 . 

7. Każdy Uczestnik po przyjeździe na Konferencję jest zobowiązany do podpisania listy 

obecności. 

8. Każdy Uczestnik na zakończenie obrad otrzymuje zaświadczenie udziału  

w Konferencji. 

9. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika  

z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej. 

10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizatorowi przysługuje 

zwrot: 

a. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 30-tym dniu 

przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za 

udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 

15% wartości całości opłaty. 

b. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed 

rozpoczęciem konferencji lub później, a zarazem wcześniej niż w 14-tym dniu przed 

rozpoczęciem konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać 50% wartości całości 

opłaty. 

c. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu 

przed rozpoczęciem konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą 

otrzymaną zaliczkę, a jeżeli jej jeszcze nie otrzymał – może jej żądać, wraz  

z odsetkami ustawowymi. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego 

niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji może odbyć 

się bezkosztowo. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do 

odszkodowania ze strony Organizatora. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów 

dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją. 

§3 Warunki płatności 

1. Szczegółowe zestawienie kosztów oraz terminów płatności za udział w Konferencji 

zamieszczone są na stronie internetowej Konferencji w terminie do 6 miesięcy przed 

datą rozpoczęcia Konferencji. 

2. Opłatę za konferencję należy przesłać na konto Organizatora zgodnie z informacją 

otrzymaną drogą mailową oraz tabelą opłat umieszczoną na stronie www konferencji. 

3. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział  

w Konferencji. 

4. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający usługi, związane  

z Uczestnictwem w Konferencji. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec 

Organizatora jest solidarna.  



5. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie 

internetowej Konferencji, upoważnia Organizatora do usunięcia Uczestnika z listy, bez 

ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej. 

6. Koszty dodatkowe w szczególności noclegu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym 

zakresie. 

§4 Informacje o Patronach i Sponsorach Konferencji 

1. Organizator zapewnia Sponsorom oraz Patronom niezbędne środki (czas prezentacji, 

powierzchnie reklamowe itp.) określone w oddzielnych umowach.  

2. Sponsorzy/Patroni mogą prowadzić działania marketingowe podczas sesji plenarnych 

oraz spotkania inauguracyjnego i kończącego Konferencję, pod warunkiem, że 

Uczestnicy zostali o tym poinformowani, a pomieszczenia wykładowe przeznaczone na 

te działania są oznaczone. 

3. Sponsor Konferencji jest zobowiązany do podpisania umowy sponsorskiej  

z Organizatorem Konferencji. 

4. Patron merytoryczny lub medialny zobowiązany jest wyrazić pisemną zgodę na objęcie 

Konferencji patronatem . 

5. Pomieszczenia przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla Patronów  

i Sponsorów Konferencji są wyraźnie oddzielone od pomieszczeń, w których będą 

prowadzone sesje tematyczne.   

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę, instrumenty i treści przekazu 

marketingowego, który kieruje Patron/Sponsor do osób przebywających  

w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze. 

7. Rozliczenie między Organizatorem a Patronami oraz Sponsorami odbywa się na 

zasadach określonych w odrębnych umowach. 

§5 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być 

przesłane w formie pisemnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

Konferencji, na adres siedziby Organizatora. Decyduje data stempla pocztowego. 

2. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także 

wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 30 dni od dnia przesłania przez 

Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej, 

wysłanym na adres Reklamującego. 

5. Uwagi i zastrzeżenia Patronów i Sponsorów zgłaszane są i rozpatrywane na zasadach 

określonych w oddzielnych umowach. 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie wystąpień. Uczestnikowi 

nie przysługuje w takim przypadku prawo do reklamacji. 



2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, 

Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez 

nich konta bankowe. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do 

reklamacji lub do zwrotu kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnik 

związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych 

Organizatorowi przez Uczestników. 

4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji, 

oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania 

przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między 

Uczestnikiem a Organizatorem. 

5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 

133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konferencji nie przekazuje, 

nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym 

osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, 

adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą 

tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek 

działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania. 

7. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich 

praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich 

wykorzystanie w przypadku: 

a. gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach „Otoczenia” 

prowadzącego,  

b. gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź 

pozowanie do zdjęcia. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

9. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa  

w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 


