
 

Regulamin  

rejestracji i uczestnictwa w VIII Międzynarodowej  Konferencji Naukowej  

Na Pograniczu Kultur i Narodów (10–11 września 2020 r., on-line)  

 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady rejestracji i uczestnictwa w VIII 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod nazwą: Z historią, polityką i gospodarką w 

tle” („E-Konferencja”), która odbędzie się on-line w dniach 10–11 września 2020 roku. 

1.2 Organizatorem E-Konferencji jest Uczelnia Państwowa z siedzibą w Sanoku przy ul. 

Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, NIP: 687-17-40-766 („Organizator”), przy współudziale  

Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka Państwowego 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki z siedzibą na Ukrainie, ul. Lesi Ukrainki 

2, 82-100 Drohobycz, („Współorganizator”).  

1.3 Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązuje 

wszystkich uczestników Konferencji.  

1.4 Uczestnikami E-Konferencji są: 

 (a) pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni polskich i zagranicznych 

 (b) inne osoby związane zawodowo, naukowo i hobbystycznie z tematyką E-Konferencji  

1.5 W ramach E-Konferencji odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wirtualne 

prezentacje kultury i dorobku regionu przeznaczone dla wszystkich Uczestników oraz gości. 

1.6 Oficjalny serwis internetowy E-Konferencji znajduje się pod adresem https://up-

sanok.edu.pl/pogranicza 

 

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa 

2.1 Warunkiem udziału w E-Konferencji jest:  

2.1.1 zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 

internetowej E-Konferencji: https://up-sanok.edu.pl/pogranicza  

2.2 Uczestnikiem E-Konferencji, który wygłosi prezentację na wybrany temat jest osoba, 

która uczestniczy w sesji wykładowej z własną prezentacją i została zakwalifikowana przez 

Komitet Naukowy Konferencji, w wyniku czego została poinformowana o tym fakcie drogą 

elektroniczną.  

2.3 Uczestnictwo w E-Konferencji jest odpłatne, ponieważ obejmuje publikację monografii 

wraz z pochodnymi.  

2.4 Uczestnik, o którym mowa w § 1 ust. 1.4 Regulaminu otrzyma od Organizatora Certyfikat 

potwierdzający uczestnictwo w E-Konferencji w wersji PDF na adres mailowy wskazany 

podczas rejestracji, po zakończeniu obrad konferencyjnych, pod warunkiem uczestnictwa w 

50% programu konferencji, uwidocznionym na platformie konferencyjnej.  

2.5  Uczestnicy wystąpień podczas tegorocznej konferencji zobowiązani są do przesłania 

referatów, zgodnie z wymogami Organizatora do dnia 20.01.2021 roku na adres: 

pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl  

2.6 Terminy  



(a) nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w E-Konferencji za pośrednictwem maila: 

pogranicza@pwsz-sanok.edu.pl  upływa w dniu 10 sierpnia 2020 roku 

(b) wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 6 września 2020 roku na konto: PKO BP 67 

1020 2980 0000 2302 0020 7837 

2.7 Uczestnik E-Konferencji zobowiązany jest do udziału w E-Konferencji w sposób 

nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia E-Konferencji oraz 

niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste 

innych Uczestników E-Konferencji lub uzasadnione interesy Organizatora, lub innych 

Uczestników Konferencji.  

2.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bez podania przyczyny, a 

uczestnikowi E-Konferencji nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek 

roszczeń.  

 

§3. Reklamacje 

3.1 Wszelkie reklamacje uczestników E-Konferencji wobec Organizatora lub 

Współorganizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Organizatora  lub  Współorganizatora bądź w 

formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej. 

3.2 Reklamacje Uczestników E-Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 

dni od dnia zakończenia E-Konferencji, a po upływie tego terminu żadne reklamacje nie będą 

rozpatrywane.  

 

§4. Warunki techniczne 

Uczestniczenie w E-Konferencji możliwe jest, gdy jej Uczestnik dysponuje łącznie:  

4.1 urządzeniem typu: komputer (stacjonarny, laptop), smartfon, tablet z dostępem do 

Internetu z zalecaną przepustowością minimum 2Mb, przy czym Organizator zastrzega brak 

specyficznych funkcji na urządzeniach typu smartfon z:  

4.1.1 zaktualizowanym systemem operacyjnym rozumianym jako zainstalowaniem 

najnowszej wersji systemu operacyjnego dostępnego na danym urządzeniu 

4.1.2 wybraną przeglądarką internetową Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Opera, 

Safari w wersjach aktualnych na dzień uczestniczenia w E-Konferencji 

4.1.3 włączonymi funkcjami Audio/Video  

4.2 Korzystanie z funkcjonalności webinarium podczas E-Konferencji może być uzależnione 

od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Flash oraz akceptacji polityki cookies.  

4.3. Istnieje możliwość przesłania przed E-Konferencją webinarium lub opracowanego 

wystąpienia na innym nośniku, po uzgodnieniu szczegółów w Organizatorem. Warunkiem 

dopuszczenia przesłanego materiału jest pełne uczestnictwo autora w terminie i czasie 

podanym w harmonogramie konferencji zapewniające uczestnictwo w dyskusji i możliwość 

zadawania pytań. 

4.4.Platformami stanowiącymi podstawę komunikacji podczas E-Konferencji będzie Mc 

Teams oraz Zoom.   



4.5. Uczestnictwo w konferencji skutkuje publikacją monografii w oparciu o opracowania 

autorskie, poddane recenzji przez dwóch recenzentów w roku 2021 roku. 

 

 

§ 5. Odpowiedzialność 

5.1 Organizator ani Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za:  

5.1.1 niepoprawnie wpisane dane przez uczestnika E-Konferencji 

5.1.2 brak spełnienia warunków technicznych niezbędnych do korzystania z udziału w E-

Konferencji 

5.1.3 poniesione szkody lub utracone korzyści przez uczestnika E-Konferencji, które 

spowodowane zostały na skutek: podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą 

rejestracji do udziału E-Konferencji, działania lub zaniechania osób trzecich, na które 

Organizator nie miał wpływu, zmianę terminu E-Konferencji bądź jej odwołanie z powodu 

siły wyższej 

5.1.4 sposób w jaki uczestnik Konferencji wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte podczas 

E-Konferencji.  

5.2 Uczestnik Konferencji bierze udział w E-Konferencji na własne ryzyko i na własną 

odpowiedzialność. 

 

§ 6. Własność intelektualna 

6.1 Tytuły i prawa do programu E-Konferencji, w tym strony www E-Konferencji, układu, 

loga, grafiki, zdjęć, plików audio i video oraz prezentacji wykorzystywanych w związku z E-

Konferencją, przysługują Organizatorowi albo prelegentom E-Konferencji, partnerom E-

Konferencji i są prawnie chronione.  

6.2 Powyższe oznaczenia lub materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody 

Organizatora albo osoby trzeciej będącej dysponentem praw.  

6.3.W celu wydania monografii autorzy poszczególnych referatów udzielają jednorazowej, 

bezpłatnej, wyłącznej sublicencji Organizatorowi na wykorzystanie  ich tekstów na 

następujących  polach eksploatacji: 

1) wprowadzenie do obrotu zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym wprowadzenie do 

pamięci komputerów, udostępnienie w sieciach komputerowych w postaci przewodowej i 

bezprzewodowej, zamieszczenie w elektronicznych bazach danych, wprowadzanie do sieci 

telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych formach przekazu danych, użyczenia 

2) wykorzystanie na stronach internetowych używanych przez partnerów UP 

3) wykorzystanie fragmentów książek do celów informacyjno-edukacyjnych 

4) w zakresie rozpowszechniania Utworu, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

§7. Postanowienia końcowe 

7.1 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego udziału w E-Konferencji zamieszczonego na stronie 

internetowej E-Konferencji, oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz wszelkich 

innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem Konferencji a Organizatorem. 



7.2 Organizator ma prawo do badania opinii dotyczącej E-Konferencji. 

7.4 Organizator zastrzega, iż przebieg E-Konferencji będzie rejestrowany dla celów 

dokumentacyjnych, referencyjnych oraz w celu zamieszczenia na Platformie Edukacyjnej 

Organizatora. 

7.5 Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące E-Konferencji.  

7.6 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

7.7 Dane osobowe  

7.7.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w pełnym zakresie jest Organizator. 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 

119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia 

stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem 

Administratorzy Państwa danych nie sprzedają zgromadzonych danych osobowych 

Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika 

Konferencji traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów wskazanych w 

Klauzulach prywatności zawartych w klauzuli prywatności Organizatora Wykonawczego w 

formularzu rejestracyjnym do udziału w E-Konferencji.  

7.7.2. Uczestnik E-Konferencji zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. 

zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi.  


