
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji XV Kopernikańskie 
Seminarium Doktoranckie oraz określa prawa i obowiązki jej Uczestników, dalej zwany jest 
Regulaminem. 

2. Regulamin jest zamieszczony na stronie www.ksd.umk.pl, zwaną dalej stroną Konferencji. 

3. Konferencja jest organizowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, zwany w dalszej części Organizatorami. 

4. Wydarzenie odbywa się w trybie stacjonarnym w podanym przez Organizatorów terminie. 

5. Celem Konferencji jest przedstawienie obecnego stanu zaawansowania w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych w obszarze nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i 
przyrodniczych oraz fizycznych i technicznych, stworzenie forum do dyskusji nad współpracą 
i postępem w przedmiocie oraz szerzenie wiedzy wśród studentów, doktorantów i młodych 
naukowców. 

6. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz 
prezentacje przedsiębiorstw branży specjalistycznej. Dokładny plan Konferencji dostępny 
będzie na stronie Konferencji. 

7. Zakres merytoryczny sesji naukowo-dydaktycznych jest w całości nadzorowany przez 
Komitet Naukowy, którego pełny skład będzie dostępny na stronie. 

8. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna lub prawna, która składa deklarację 
uczestnictwa w Konferencji poprzez rejestrację elektroniczną oraz uiści wymaganą opłatę. 
Każdy uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa. 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie 
formularza dostępnego na stronie, przesłanie abstraktu oraz uiszczenie opłaty 
konferencyjnej. 

2. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona. 

3. Udział w Konferencji dla wszystkich uczestników jest płatny:  

  Termin wniesienia opłat 

Uczestnictwo do 28.02.2022 1.03.-15.05.2022 

3-dniowe 400 zł 550 zł 

1-dniowe 150 zł 200 zł 

 



4. Zgłoszenia uczestnictwa będą możliwe poprzez wypełnienie formularza opublikowanego 
na stronie Konferencji, do czasu wyczerpania miejsc lub terminu określonego przez 
Organizatorów. 

5. Po weryfikacji zgłoszeń uczestnicy będą poinformowani o potwierdzeniu uczestnictwa po 
zalogowaniu na swoje konto na stronie internetowej Konferencji. 

6. Osoba wysyłająca zgłoszenie potwierdza prawidłowość wprowadzonych danych 
osobowych oraz zaświadcza akceptację niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów 
prawnych w nim poruszanych. 

7. Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia chęci wygłoszenia własnej prezentacji lub 
zaprezentowania posteru podczas sesji naukowo-dydaktycznych. Muszą zostać jednak 
uprzednio zakwalifikowani przez Komitet Naukowy oraz Organizatorów. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prelegentów, których wystąpienia 
będą najbardziej wpisywać się w tematykę Konferencji. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za formę ani treść merytoryczną prezentacji 
oraz tezy i poglądy wygłaszane przez Uczestników. Komitet Naukowy będzie jednak 
weryfikował pod względem merytorycznym i zgodności z Konferencją streszczenia 
wystąpień. 

10. Uczestnicy nie mogą wygłaszać tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub 
dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, 
światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto, niedopuszczalne jest propagowanie 
ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi. 

11. Organizatorzy mogą pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z 
przeprowadzonej Konferencji, mogą prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji 
i mają prawo do przesyłania notyfikacji zgodnie z polityką prywatności. 

§ 3. Rezygnacja z uczestnictwa 

1. Zgłoszenie rezygnacji należy przesłać na adres mailowy Konferencji. Po odpowiedzi ze 
strony Organizatorów następuje niezwłoczne wykreślenie z listy uczestników. Nie jest 
możliwy zwrot opłaty konferencyjnej w związku z rezygnacją z konferencji. 

§ 4. Odpowiedzialność Organizatorów 

1. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich należytych starań, aby zagwarantować 
warunki organizacyjne Konferencji zgodnie z jej opisem oraz odpowiednim standardem. 

2. Organizatorzy ustalają plan Konferencji, który zostaje umieszczony z 2-tygodniowym 
wyprzedzeniem na stronie wydarzenia, jednakże zastrzegają sobie prawo do wprowadzania 
w nim zmian, w tym w szczególności zmian rozkładu czasowego, jak i kolejności wystąpień. 



3. Zmiany w programie Konferencji określone w punkcie powyższym nie mogą stanowić 
podstawy do roszczeń wobec Organizatorów. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany formy Konferencji w 
przypadku zaistnienia istotnych zdarzeń losowych, w tym w związku z panującą w kraju i za 
granica pandemii wirusa SARS-CoV-2. 

5. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji wobec Organizatorów Konferencji. Wszelkie 
reklamację powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby 
Organizatorów lub mailem na adres Konferencji nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia wydarzenia. 

§ 5. Odpowiedzialność Uczestnika 

1. Uczestnik zobowiązanych jest zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu oraz do 
ogólnych zasad bezpieczeństwa określonych w odpowiednich przepisach, jak również 
instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych wydawanych przez przedstawicieli 
Organizatorów oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

§ 6. Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik dokonujący rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), jak również w myśl niniejszego 
Regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. 
Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym 
przygotowania listy uczestników i przygotowania certyfikatów uczestnictwa. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji 

5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawy oraz żądania ich 
usunięcia. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do 
przeprowadzenia rejestracji na Konferencję. 

7. Dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 
tylko Organizatorzy Konferencji lub osoby upoważnione przez nich, wchodzące w skład 
Komitetu Organizacyjnego lub Naukowego. Organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie 
użyczają zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. 

8. Dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub 
pośrednio utrzymywanych przez Administratora. 



9. Podczas Konferencji Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć. 
Uczestnictwo w wydarzeniu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 
każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących, w szczególności w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych.  

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatorów, chyba że przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa stanowią inaczej. 

2. Tytuł i program Konferencji, w tym strona www, układ, logo, grafiki, zdjęcia, pliki audio i 
video wykorzystywane do jej promocji, jak i prezentacje przysługują Organizatorom albo 
osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione. Powyższe oznaczenia i 
materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatorów albo osoby 
trzeciej będącej właścicielem praw. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i 
nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne 
oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy 
z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu 
Internetowego Konferencji. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w 
terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Konferencji. Przy czym w odniesieniu do 
usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania 
rezerwacji przez Uczestnika. 

7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w 
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

 


