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Regulamin Konferencji Naukowej

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1 Konferencja naukowa Wielkie rody polsko - litewskie. „Wolni z wolnymi” – unia
lubelska 1569–2019. Geneza, znaczenie, inspiracje w 450. rocznicę powstania unii
polsko - litewskiej zwana w dalszej części regulaminu Konferencją odbędzie się
w dniach 5-7 września 2019 roku.
1.2 Organizatorem Konferencji jest Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega i Wydział
Humanistyczny i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
1.3 Konferencja odbędzie się w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega,
Zamku hr. Tarnowskich w Dzikowie - Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27, 39-400
Tarnobrzeg.
1.4 Przez określenia użyte w Regulaminie rozumie się:
a. Organizator - Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega i Wydział Humanistyczny
i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
w Olsztynie.
b. Uczestnik - osoba dokonująca rejestracji na Konferencję wysyłając formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.konferencja.mhmt.pl
1.5 Oficjalny serwis informacyjny dotyczący Konferencji znajduje się na stronie
www.konferencja.mhmt.pl

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konferencji

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie i przesłanie do Organizatorów
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji wraz
z abstraktem i załącznikami w wyznaczonym przez organizatora terminie.
2.2. Rejestracja wymaga podania danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail
oraz informacji niezbędnych do wystawienia faktury.
2.3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a. wniesienia opłaty za udział w Konferencji w wysokości, terminie i na konto wskazane
przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się na stronie
www.konferencja.mhmt.pl. Opłata obejmuje koszty wyżywienia (poza wyżywieniem
w dniu objazdu naukowego), imprez towarzyszących, materiałów konferencyjnych
oraz publikacji artykułu.
b. przesłania artykułu w formacie doc lub docx wraz z materiałami dodatkowymi na
adres: mateuszklempert@gmail.com do dnia 15.12.2019.

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
3.1

Organizator podczas Konferencji będzie prowadził sesje fotograficzne oraz filmował
przebieg dla celów dokumentacji i promocji wydarzenia.

3.2

Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej
i nieograniczonej czasowo, terytorialnie i ilościowo zgody na wykorzystanie, powielanie
i rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych podczas Konferencji bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w celach informacyjnych i promocyjnych
Konferencji. Wymagane jest podpisanie odpowiedniego Kwestionariusza – zgody na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dostępnego na stronie
www.konferencja.mhmt.pl

§ 4. Dane osobowe
4.1

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

4.2

Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestników są traktowane
jako informacje poufne i służą do komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

4.3

Dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są
w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konferencji zgodnie z regulaminem
Konferencji w tym stworzenia listy Uczestników, potwierdzeń uczestnictwa oraz
identyfikatorów.

4.4

Uczestnik dokonując rejestracji obowiązany jest do wypełnienia Kwestionariusza – zgody
na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celu przeprowadzenia Konferencji
zgodnie z zapisami Regulaminu.

4.5

Podanie danych osobowych i zgoda na przetwarzanie jest niezbędnym warunkiem
uczestnictwa w Konferencji.

4.6

Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa oraz
przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

§ 5. Postanowienia końcowe
5.1

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas
rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in.
o zmianach Regulaminu i programu Konferencji oraz wysyłania zaproszeń na kolejne
edycje Konferencji.

5.2

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

5.4

Regulamin wchodzi w życie 18.03.2019 r.

