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Organizatorami Konferencji Naukowej jest Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Politechniki Częstochowskiej.
Uczestnikiem konferencji może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności student,
doktorant, pracownik naukowy, przedstawiciel firmy, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte
w §2 Regulaminu Uczestnictwa punkt 1.
Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) Organizator: Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej.
b) Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na Konferencję wysyłając formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej www.imipkm.pcz.pl/apmme-2020.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa na Konferencję
Naukową Zastosowania fizyki w inżynierii mechanicznej i materiałowej i obowiązują wszystkich
Uczestników.
Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
(RODO).
Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.imipkm.pcz.pl/apmme-2020.
WARUNKI UCZESTNICTWA
§2

2.

Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:
a) Rejestracja drogą mailową poprzez przesłanie wypełnionego komputerowo formularza w formacie
*.docx lub *.pdf na adres conf@imipkm.pcz.pl.
b) Otrzymanie od organizatora potwierdzenia rejestracji oraz informacji o akceptacji streszczenia; w
przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 21 dni od momentu dokonania
rejestracji uprasza się o kontakt pod adresem conf@imipkm.pcz.pl.
c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w kwocie i terminie podanym w komunikacie i na stronie
Konferencji. Brak wniesienia opłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w konferencji, o czym
zostanie poinformowany uczestnik drogą mailową.
3. Uczestnik jest zobowiązany do terminowego naniesienia ewentualnych poprawek w streszczeniu, po
czym otrzymuje maila z finalną informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu. W przypadku braku
informacji o przyjęciu referatu uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Komitetem
Organizacyjnym.
4. Wszyscy uczestnicy mają możliwość publikacji prac w języku angielskim (po uzyskaniu akceptacji
czasopisma i pozytywnych recenzji), w czasopismie Acta Physica Polonica A (indeksowanego w
bazach SCOPUS oraz Web of Science, ISSN:1898-794X). Pełną treść artykułu odpowiednio
sformatowaną według wzoru dostępnego na stronie Konferencji należy przesłać na adres
conf@imipkm.pcz.pl w terminie zgodnym z harmonogramem podanym na stronie Konferencji.

ZASADY KONFERENCJI
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Termin rejestracji na Konferencję upływa 31 października 2019 roku. Po tym terminie rejestracja
będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji.
Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim bieżących zmian.
Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji lub nieprzyjęcia zgłoszonych tematów i ich
kwalifikacji do prezentacji w formie wystąpienia ustnego lub prezentacji w formie posteru.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów,
w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez
niego, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, stand'y, rollup'y, prezentacje, materiały
reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje
przedstawione podczas Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji
oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
PŁATNOŚCI
§4
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Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Uczestnikowi przysługuje prawo do
zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej wyłącznie w przypadku nieprzyjęcia zgłoszonego przez niego
tematu przez Komitet Organizacyjny.
Sposób dokonania wpłaty oraz terminy realizacji zostały uregulowane na stronie internetowej
dotyczącej konferencji. Szczegóły dostępne pod adresem www.imipkm.pcz.pl/apmme-2020.
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI
§5
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Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie
stosownej informacji na adres e-mail: conf@imipkm.pcz.pl.
Opłata rejestracyjna oraz pozostałe opłaty nie podlegają zwrotowi, z wykluczeniem sytuacji opisanej
w §4 Regulaminu Uczestnictwa punkt 1.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na
Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji,
Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

