REGULAMIN KONFERENCJI INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
25 - 26.10.2019 R.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki
uczestnictwa w Konferencji Inżynierii Biomedycznej (zwanej dalej „Konferencją”)
oraz prawa i obowiązki Organizatora.

2.

Organizatorem Konferencji jest Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu,
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań (zwana dalej „Organizatorem”).

3.

Uczestnikiem wydarzenia może być osoba fizyczna, w szczególności student,
doktorant, pracownik naukowy, przedstawiciel przedsiębiorstwa, a także osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 Ustawy-Kodeks
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Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zmian.), która spełni łącznie wszystkie
warunki zawarte w części II punkcie 3 Regulaminu.
4.

Oficjalnymi serwisami internetowymi, gdzie zamieszczane są informacje dotyczące
konferencji oraz poprzednich edycji wydarzenia, znajdują się pod adresami:
http://bioinzynieria.net/oraz https://www.facebook.com/bioinzynierianet/

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1.

Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora
na stronie internetowej Konferencji.

2.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

3.

Warunkami uczestnictwa w Konferencji jest spełnienie łącznie następujących
postanowień:

a)

zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie www.bioinzynieria.net

b) uiszczenie opłaty rejestracyjnej, w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania
e-maila zwrotnego potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, w wysokości:
OPŁATA ZA BILET PODSTAWOWY:
-

20 zł w I turze sprzedaży lub 30 zł w II turze sprzedaży za bilet studencki

-

30 zł w I turze sprzedaży lub 40 zł w II turze sprzedaży za bilet doktorancki

-

50 zł w I turze sprzedaży lub 60 zł w II turze sprzedaży za bilet dla pracowników
naukowych

-

60 zł w I turze sprzedaży lub 70 zł w II turze sprzedaży za bilet normalny

OPŁATA ZA DODATKI DO BILETU, KTÓRE WRAZ Z BILETEM PODSTAWOWYM
TWORZĄ BILET PREMIUM:
-

20 zł skarpetki (do wyboru szare lub białe)

-

60 zł koszulka polo (do wyboru męska lub damska)

-

60 zł koszulka z ręką robota (do wyboru męska lub damska)

-

120 zł bluza z logo rozpinana (do wyboru męska lub damska)

-

120 zł bluza hoodie z ręką robota (unisex)

4.

Prelegenci oraz paneliści są zwolnieni z opłat rejestracyjnych.

5.

Opłata rejestracyjna powinna zostać wniesiona na numer rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S. A.
77 1090 1362 0000 0000 3612 7125
Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

6.

Zgłoszenie uczestnictwa ma charakter wiążący i jest równoznaczne z zapoznaniem się
z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją zawartych w nim postanowień.

7.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych
pól formularza zgłoszeniowego.

8.

Rejestracja na Konferencję jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz
uiszczeniem opłaty rejestracyjnej, stanowi potwierdzenie obecności Uczestnika.

9.

W przypadku braku uiszczenia opłaty w terminie wskazanym przez Organizatora,
zgłoszenie jest nieważne.

10. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji wymagane jest poinformowanie
o tym Organizatora za pomocą adresu e-mail: kontakt@bioinzynieria.net
11. Rezygnacja z uczestnictwa jest bezpłatna do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Po tym
terminie opłata nie będzie podlegała zwrotowi.

III. BLOK STUDENCKI
1. Wielkość abstraktu nie może przekraczać jednej strony A4.
2. Wymagana w abstrakcie czcionka to “Times New Roman” w rozmiarze 12.
3. Wymagany odstęp między wierszami abstraktu wynosi 1,5 wiersza.
4. Prace muszą zostać nadesłane Organizatorowi do końca lipca 2019 roku.
5. Osoba występująca na scenie musi legitymować się statusem studenta, a jej wiek nie
może przekraczać 26 lat, jednak dopuszcza się możliwość wystąpień doktorantów,
o ile chęć wystąpienia przez nich w “Bloku studenckim” zostanie stosownie wcześnie
zgłoszona Organizatorowi.
6. Maksymalna liczba osób występujących na scenie nie może przekraczać 3.
7. Czas trwania wystąpienia nie może przekraczać 8 minut.
8. Prezentacje użyte podczas wystąpień muszą być przygotowane w programie
PowerPoint.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Bloku Studenckiego w przypadku,
gdy wartość merytoryczna zgłoszonych projektów będzie nieodpowiednia.
10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród osób, które wzięły udział w Bloku Studenckim
i spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.
11. Rozstrzygnięcia Bloku studenckiego przy zachowaniu należytej staranności dokona
Jury powołane przez Organizatora w składzie: prof. dr hab. inż. Ewa Stachowska, dr
hab. Jakub Rybka, prof. UAM, dr inż. Jakub Grabski, dr n. med. Łukasz Łapaj, mgr
inż. Wojciech Karwowski, mgr inż. Magdalena Żukowska.
12. Jury spośród Projektów zgłoszonych do Bloku studenckiego, dokona wyboru jednego,
którego autor/autorzy otrzymają Nagrodę Główną. Jury przyzna również dwa
wyróżnienia.
13. Sponsorem nagród jest Rektor Politechniki Poznańskiej oraz Santander Universidades.
14. Nagroda Główna w Bloku studenckim wynosi 3000 zł (słownie trzy tysiące złotych),
wyróżnienie I. stopnia: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz II stopnia: 1000 zł
(słownie: tysiąc złotych).
15. O wynikach uczestnicy Bloku studenckiego zostaną powiadomieni podczas drugiego
dnia Konferencji, tj. 26.10.2019.

16. Nagroda Główna i wyróżnienia zostaną wręczone podczas Konferencji po ogłoszeniu
wyników Bloku studenckiego.
17. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą którejkolwiek z nagród jest osoba, która nie
spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do
nagrody.
18. Decyzja Jury jest wiążąca i ostateczna. Uczestnikom Bloku studenckiego nie
przysługuje prawo do odwołania.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych
lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w
związku z prowadzeniem Bloku studenckiego.

IV. WARSZTATY
1. Warsztaty organizowane są dla chętnych Uczestników. Liczba miejsc jest
ograniczona. W przypadku większej ilości chętnych niż przewidywana liczba miejsc,
decyduje kolejność zgłoszenia.
2. Wymaga się, aby Uczestnik biorący udział w warsztatach był zarejestrowany na
Konferencję, co jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty za bilet, legitymował się
statusem studenta, a jego wiek nie przekraczał 26 lat.
3. Uczestnik biorący udział w warsztatach przyjmuje do wiadomości, że warsztaty będą
odbywały się równolegle z wykładami i panelami dyskusyjnymi odbywającymi się
w ramach Konferencji.
4. Wymaga się, aby Uczestnik biorący udział w warsztatach był zarejestrowany na
warsztaty przy pomocy odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod
adresem: http://bioinzynieria.net/
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do uczestnictwa maksymalnie w dwóch warsztatach
w czasie trwania Konferencji (po jednym na każdy dzień) i wymagana jest obecność
Uczestnika przez całość ich trwania.
6.

Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach ma charakter wiążący i jest równoznaczne
z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją zawartych w nim
postanowień.

7.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych
pól formularza zgłoszeniowego.

8.

Rejestracja na warsztaty jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa i stanowi
potwierdzenie obecności Uczestnika.

9.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach wymagane jest poinformowanie
o tym Organizatora za pomocą adresu e-mail: kontakt@bioinzynieria.net

V. ZASADY KONFERENCJI
1.

W cenie biletu Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom: możliwość wzięcia
udziału w Konferencji oraz imprezie integracyjnej, poczęstunek w każdym dniu
Konferencji, startpack konferencyjny.

2.

Koszty dodatkowe, wynikające np. z potrzeby dojazdu na miejsce Konferencji lub
noclegu, spoczywają na Uczestnikach.

3.

Szczegółowy program wydarzenia jest ogólnodostępny na stronie Konferencji:
www.bioinzynieria.net

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, nawet w dniu Konferencji,
w tym zmian rozkładu czasowego oraz kolejności wystąpień.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na
terenie obiektów, w których odbywa się Konferencja.

7.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje, a także
wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez siebie w trakcie Konferencji.

8.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń
i instrukcji organizacyjno-technicznych Organizatora.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Konferencji osobom
pozostającym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych
podobnych substancji oraz zachowującym się w sposób agresywny lub w inny sposób
zagrażający pozostałym Uczestnikom Konferencji.

10. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji broni, innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowe lub pirotechnicznych, materiałów pożarowo

niebezpiecznych,

napojów

alkoholowych,

środków

odurzających,

substancji

psychotropowych lub psychoaktywnych.
11. W przypadku odmowy wstępu na teren Konferencji z powodów wskazanych
w punkcie 9 części IV, opłaty związane z uczestnictwem nie podlegają zwrotowi.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne.
13. 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, z późn. zm.).

VI. DANE OSOBOWE
1.

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) postanawia się, że:

a)

Administratorem Danych Osobowych jest: Politechnika Poznańska z siedzibą Pl.
Marii Skłodowskiej – Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665
3639,

b) Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl.
2.

Zgłaszający udział w Konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Organizatora oraz osoby i podmioty z nim współpracujące dla celów
realizacji Konferencji, w tym celu przyjęcia zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
a/b/c RODO oraz w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1
pkt a RODO. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące
i upoważnione do przetwarzania danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Dane osobowe Uczestników będą
przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia Konferencji oraz na
podstawie przepisów archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie przez Organizator wizerunku uczestnika, utrwalenie go techniką
drukarską oraz elektroniczną, w całości lub części, zwielokrotnienie, opublikowanie w
czasopiśmie ,,Głos Politechniki” lub innych wydawnictwach Politechniki Poznańskiej

i

rozpowszechnienie, w

tym także wprowadzenie do pamięci komputera,

opublikowanie w mediach społecznościowych lub stronach internetowych.
4.

W przypadku udzielenia zgody zawsze, w dowolnym momencie i w prosty sposób
(telefonicznie bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail) można ją wycofać. Fakt ten
pozostanie bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie, którego dokonano na jej
podstawie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania
zgody, ponadto na podstawie poniżej udzielonej zgody, dane osobowe nie zostaną
przekazane żadnym nieuprawnionym podmiotom.

5.

Na podstawie zebranych danych osobowych Organizator nie będzie podejmować
zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

6.

W związku z udzieloną zgodą wszyscy, których dane są przetwarzane, mają prawo
wnieść skargę do Organu Nadzorczego, prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, prawo do wniesienia sprzeciwu lub
prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) lub prawo
do ograniczenia przetwarzania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie
internetowej Konferencji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie w każdym momencie, co nie może naruszać praw już nabytych przez
Uczestników na podstawie zapisów dotychczasowych. Zmiany Regulaminu
są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników
poprzez oficjalną stronę internetową Konferencji.
3. Organizator ma prawo do wiążącej interpretacji regulaminu. Decyzje Organizatora
mają charakter ostateczny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
5. W przypadku sporu między Organizatorem a Uczestnikiem sądem właściwym
do rozpoznania sprawy jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących
przepisów.

6. Organizator

nie

przeprowadzenie

ponosi

odpowiedzialności

Konferencji

spowodowane

za

zdarzenia

działaniem

siły

uniemożliwiające
wyższej

oraz

przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które nie ponosi
odpowiedzialności lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych
kosztów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Konferencji z istotnych przyczyn.

