
 

 

 

Regulamin XVI Konferencja Pracowników Nauki i Ludzi  Biznesu, pt. 
Organizacje komercyjne niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji  

i rosnących wymagań konsumentów 
 
 

Zasady rejestracji, anulowania, zmiany rejestracji oraz uczestnictwa w konferencji 
 

XVI Konferencja odbędzie się w dniach: 19-20 czerwca 2017, w Rzezawie, k/Krakowa  
w Hotelu Kasztel 

 
 

§ 1 - Rejestracja na XVI Konferencję 
 
1. Organizatorem XVI Konferencji Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu (zwanej dalej 
„Konferencją”) jest Fundacja Upowszechniająca Wiedzą i Naukę „Cognitione” oraz Wydział 
Nauk Społecznych i Informatyki, Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University  
w Nowym Sączu (zwanego dalej „Organizatorem)”. 
 
2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Konferencja odbyła się zgodnie  
z jej opisem. 
 

§ 2 Zasady uczestnictwa 
 
1. Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników jest odpłatny. Każdy z Uczestników 
zobowiązany jest ponieść opłatę w wysokości 590,00 zł na konto bankowe podane na stronie 
Konferencji: http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/ wraz z tytułem przelewu podanym na stronie. 
 
2. Rejestracja na Konferencję odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line, 
znajdującego się na stronie http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/. Podczas rejestracji należy podać 
wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym. 
 
3. Rejestracja będzie prowadzona do dnia podanego w Warunkach Uczestnictwa zawartych 
na stronie Konferencji. 
 
4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, o której mowa w § 2 ust.  
2, dokonanie wpłaty w wysokości 590,00 zł w wymaganym terminie włącznie oraz złożenie 
Oświadczenia dla Autora, znajdującego się na stronie Konferencji. 
 
5. Uczestnikiem Konferencji może być pracownik naukowy, doktorant, ludzie biznesu. 
Konferencja skierowana jest do szerokiego grona potencjalnych Uczestników. 
 
6. Koszty podróży Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
 



 

 

 

7. Konferencja podzielona jest na sesje, prowadzone przez wybranych przez Organizatora 
prelegentów. 
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rejestracji, bądź wcześniejszego jej 
zakończenia w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla 
Uczestników Konferencji.  
 
9. Informacje o ewentualnych zmianach terminów Organizator będzie umieszczał na stronie 
internetowej Konferencji. 
 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania e-maili do Uczestników po konferencji. 
 
11. Przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoważne z akceptacją Warunków Uczestnictwa oraz 
Regulaminu dostępnego pod adresem http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/warunki-uczestnictwa. 
 

§ 3 - Rezygnacja z udziału w Konferencji 
 
1. Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji, ma prawo do całkowitej rezygnacji  
z udziału w Konferencji bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do 
poinformowania o tym fakcie Organizatora Konferencji z odpowiednim wyprzedzeniem nie 
później niż 14 dni od rozpoczęcia Konferencji. Informację taką należy przesłać na adres 
email: ujwary@wsb-nlu.edu.pl. 
 
2. W przypadku odwołania udziału w terminie późniejszym, Organizator nie dokonuje zwrotu 
kosztów poniesionych przez Uczestnika. 
 

§ 4 - Odwołanie Konferencji 
 
1. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji bądź jej 
odwołania. W każdym z ww. przypadków Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników 
na wskazane przez nich w zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej. 
 
2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza swoją  
odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją,  
przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. Organizator nie ponosi  
odpowiedzialności za szkody oraz korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu. 
 

§ 5 – Świadczenia 
 
1. Organizator Konferencji jest zobowiązany do zapewnienia Świadczeń na rzecz 
Uczestników w postaci: jednego noclegu, jednego śniadania, jednego obiadu, dwóch przerw 
kawowych, kolacji (zwanej noclegiem i wyżywieniem); teczki konferencyjnej, zawierającej: 



 

 

 

papier firmowy (notes), długopis, program konferencji, ewentualnie materiały reklamowe; 
publikacji monografii pokonferencyjnej w postaci drukowanej oraz elektronicznej. 
 
2. W przypadku wystąpienia Świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 Organizator zastrzega 
sobie prawo do dowolnego doboru Świadczeń. 
 
3. Organizator dopuszcza możliwość wystawienia Certyfikatu uczestnictwa w Konferencji. 
Uczestnik ma prawo żądać wystawienia ww. dokumentu. 
 
4. Rezultatem Konferencji będzie opracowanie monografii naukowej (zwanej dalej 
„Monografią”) składającej się ze zgłoszonych przez Uczestników referatów.  
 
5. Każdy referat skierowany będzie do oceny przez wybranego Recenzenta, w oparciu  
o Formularz recenzyjny znajdujący się na stroni Konferencji. 
 
6. Referaty Uczestników mogą ukazać się w Monografii tylko i wyłącznie po pozytywnej 
recenzji. 
 
7. W przypadku recenzji negatywnej, Uczestnik ma prawo i obowiązek poprawić referat, 
zgodnie z uwagami Recenzenta.  
 
8. Recenzent może nie zaakceptować referatu do druku, jeśli Uczestnik nie dokonał  należytej 
staranności w poprawie referatu. 
 
9. Referaty przesyłamy w terminach i w językach podanych na stronie Konferencji. 
 
10. Organizator zastrzega sobie prawa do odrzucenia artykułów, jeśli Autor nie dokonał 
należytej staranności i nie opracował artykuł zgodnie z wymogami formalnymi i edycyjnymi 
(układ artykułu, tabele, rysunki, format cytowań i bibliografii) zawartymi na stronie 
Konferencji.  
 

§ 6 - Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą 
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji. 
 
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 
zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja. 
 
3. Wysłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie i  
przetwarzanie danych osobowych (w zakresie podanym Organizatorowi) w celach 
organizacyjnych, rekrutacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora i jego 
partnerów. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie tego rodzaju treści od wymienionych 



 

 

 

organizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 
926 - dalej Ustawa). 
 
4. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również  
stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń 
organizacyjno technicznych przedstawiciela Organizatora. Organizator nie ubezpiecza 
Uczestników Konferencji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 
nieprzestrzegania warunków uczestnictwa. 
 
5. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Konferencji bez podania przyczyny w 
przypadku, gdy działania uczestnika negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób 
wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatora, Uczelni lub pozostałym uczestnikom 
Konferencji. 
 
6. Organizator nie wyraża zgody na profesjonalne rejestrowanie dźwięku lub obrazu podczas  
Konferencji. 
 
7. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator zobowiązuje się do 
pełnego respektowania praw Uczestników wynikających z przepisów Ustawy o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w 
związku z czym Uczestnik ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych, 
dokonać ich modyfikacji lub zażądać całkowitego ich usunięcia. 
 
8. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzeganiem przepisów 
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a 
Organizatorem Konferencji. 
 
9. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Interpretacja Regulaminu  
i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nieujętych w niniejszym Regulaminie 
przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 
 
10. Wszelkie zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: ujwary@wsb-
nlu.edu.pl.  
 


