
Regulamin II Konferencji Doktorantów pt. „Cztery żywioły – 
współczesne problemy w naukach o życiu” 24.10.2019 r.  
 
 
1. Postanowienia ogólne  
 
1.1. Niniejszy regulamin dotyczy II Konferencji Doktorantów pt. „Cztery żywioły – współczesne 
problemy w naukach o życiu”, organizowanej na terenie Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, 
ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, dnia 24 października 2019 r., zwanej dalej Konferencją.  
1.2. Organizatorami Konferencji są Doktoranci Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk oraz Doktoranci Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  
1.3. Konferencja ma charakter ogólnopolski i skierowana jest do doktorantów Instytutu Agrofizyki 
im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także doktorantów innych ośrodków 
naukowych w Polsce.  
1.4. Uczestnikami Konferencji są jedynie Uczestnicy Czynni, tj. wygłaszający referat. Organizatorzy 
Konferencji nie przewidują wydania publikacji pokonferencyjnej.  
1.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej liczby 
Uczestników (minimalna liczba uczestników to 15 osób) lub z innych powodów niezależnych od 
Organizatorów.  
1.6. W przypadku odwołania Konferencji, Organizatorzy są zobowiązani poinformować o tym 
Uczestników nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Konferencji.  
1.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Programu Konferencji, o czym poinformują 
Uczestników nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji.  
 

2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa  
 
2.1. Zgłoszenie na Konferencję Uczestnicy dokonują poprzez przesłanie abstraktu referatu (wg 
wzoru zamieszczonego na końcu regulaminu) drogą e-mailową do dnia 7 października 2019 r., na 
adres: m.drobek@ipan.lublin.pl  
2.2. Ilość miejsc ograniczona do maksymalnie 40 osób.  
2.3. O zakwalifikowaniu Uczestników na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń oraz zgodność 
zgłoszenia z tematyką konferencji.  
2.4. Wygłaszany referat na Konferencji powinien trwać maksymalnie 10 minut.  
2.5. Rezygnacja z udziału w Konferencji powinna zostać zgłoszona Organizatorom najpóźniej do dnia 
7 października 2019 r. drogą e-mailową na w/w. adres.  
2.6. Opłata konferencyjna nie jest pobierana.  
2.7. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  
 



 

3. Postanowienia końcowe  
 
3.1. Organizatorzy Konferencji nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych 
osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Wszelkie dane osobowe Uczestnika 
traktowane są, jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy 
Uczestnikiem, a Organizatorami Konferencji.  
3.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty Uczestników zagubione, zniszczone 
lub skradzione podczas Konferencji.  

3.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na 
terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.  
3.4. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników. Zarejestrowanie się w 
charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.  

3.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Ramowym Programie 
Konferencji z przyczyn niezależnych od organizatorów.  
 


