
Regulamin Uczestnictwa  

w II Konferencji Uczniów Szkół Średnich  

Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy 2023 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem wydarzenia II Konferencja Uczniów szkół średnich "Uniwersytecki Inkubator 

Przyrodniczy 2023" zwanej dalej Konferencją jest Uniwersytet Pedagogiczny  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwany dalej Organizatorem.  

 

2. Regulamin Uczestnictwa w Konferencji stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa  

i obowiązuje wszystkich Uczestników czynnych oraz Uczestników biernych (Nauczycieli 

sprawujących opiekę nad Uczniami reprezentowanej przez siebie szkoły) oraz Gości (Uczniów 

niebiorących czynnego udziału w konferencji). Przesłanie formularza rejestracyjnego wymaga 

akceptacji niniejszego Regulaminu przez Nauczyciela oraz Ucznia. 

 

3. Uczestnikiem czynnym Konferencji może być Uczeń szkoły ponadpodstawowej, który spełnia 

wszystkie wymogi zawarte w punktach 6 i 7 niniejszego Regulaminu i został zgłoszony przez 

Nauczyciela za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w przed upływem terminu rejestracji, 

podanego na stronie internetowej https://ibnz.up.krakow.pl/uip. Uczestnikiem biernym konferencji 

jest także Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem w czasie trwania Konferencji, którego dane 

znajdują się w przesłanym do Organizatorów formularzu rejestracyjnym.   

 

Warunki uczestnictwa 

 

4. Konferencja odbywa się w trybie stacjonarnym w miejscu i dniu wskazanym przez Organizatora  

i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://ibnz.up.krakow.pl/uip. 

 

5. Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

 

6. Warunkiem wpisania Ucznia na listę uczestników czynnych jest:  

a) poprawne wypełnienie przez Nauczyciela formularza rejestracyjnego on-line, który dostępny 

jest na stronie internetowej: https://ibnz.up.krakow.pl/uip i przesłanie go w terminie określonym 

przez Organizatorów, podanym na stronie internetowej Konferencji; 

b) odebranie przez Nauczyciela potwierdzenia rejestracji, które zostanie przesłane przez 

przedstawiciela Organizatora na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail; 

c) w razie konieczności naniesienie poprawek w abstrakcie wystąpienia, zgodnie z zaleceniami 

Komitetu Organizacyjnego Konferencji. 

 

7. Każdy zarejestrowany Uczestnik czynny bierze aktywny udział w Konferencji poprzez 

wygłoszenie wystąpienia ustnego lub zaprezentowanie plakatu naukowego (posteru) 

uwzględnionego w planie Konferencji. Po wystąpieniu Uczestnikowi czynnemu, przysługuje 

certyfikat potwierdzający wystąpienie ustne lub prezentację plakatu naukowego, zestaw 

materiałów konferencyjnych, możliwość wzięcia udziału w prezentacji zaplecza naukowo-

dydaktycznego Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi oraz możliwość wzięcia udziału w konkursie na 

najlepsze wystąpienie lub najlepszy plakat.  

 

8. W przypadku prezentowania pracy posiadającej więcej niż jednego autora, udział współautorów  

w Konferencji jest możliwy w charakterze Gości. Dla Gości (osób niebędących Uczestnikami 

czynnymi ani biernymi) nie jest możliwa rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.  

 

9. Uczestnictwo czynne Ucznia w Konferencji może zgłosić wyłączenie Nauczyciel, za pomocą 

formularza rejestracyjnego.  

 

10. Nauczycielowi zgłoszonemu w formularzu rejestracyjnym przysługuje certyfikat uczestnictwa  

w Konferencji. 

 



Wystąpienie konferencyjne 

 

11. Do wystąpienia ustnego lub prezentacji plakatu naukowego zakwalifikowana może zostać 

praca projektowa, przeglądowa oraz eksperymentalna, której autorem jest Uczestnik czynny 

konferencji. Wystąpienie ustne składa się z 10- minutowej prelekcji Uczestnika czynnego, po której 

następuje czas na pytania do prelegenta. Podczas wystąpienia dozwolone jest wykorzystanie 

autorskiej prezentacji multimedialnej zapisanej w formacie .ppt, .pptx lub .pdf. Prezentacja plakatu 

naukowego odbywa się podczas sesji posterowej i polega na omówieniu prezentowanej tematyki i 

i odpowiedzi na ewentualne pytania Komitetu Naukowego oraz innych Uczestników Konferencji i 

Gości. Czas na omówienie plakatu wynosi około 3 minuty. Uczestnik czynny prezentujący plakat 

pozostaje przy plakacie przez cały czas trwania sesji posterowej. Plakat naukowy (poster) musi 

zostać wydrukowany w formacie B2 (707 x 500 mm) w orientacji pionowej i umieszczony w miejscu 

wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi kosztów przygotowania i wydruku plakatu 

naukowego.  

 

12. Udział w konkursie na najlepsze wystąpienie oraz najlepszy plakat naukowy jest dobrowolny, 

jednak zgłoszenie wystąpienia jest równoznaczne z deklaracją wzięcia udziału w konkursie. W 

przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie, Nauczyciel zgłaszający Uczestnika zobowiązany 

jest do poinformowania o tym fakcie Organizatorów za pośrednictwem wiadomości e-mail (na 

adres barbara.dyba@up.krakow.pl), najpóźniej dwa tygodnie przed datą konferencji.  

 

13. Nagrody za najlepsze wystąpienia oraz plakaty naukowe przyznaje Komitet Naukowy 

Konferencji, w składzie wymienionym na stronie internetowej http://ibnz.up.krakow.pl/uip. 

Nagroda może zostać przyznana wyłącznie Uczestnikowi czynnemu Konferencji. Od decyzji 

Komitetu Naukowego nie przysługuje odwołanie.  

 

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników 

 

14. Organizator ustala plan Konferencji i ma prawo dokonywania w nim zmian nawet w dniu, 

w którym odbywa się wydarzenie. 

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do 

odpowiedniej sesji, jak również nieprzyjęcia zaproponowanego tematu bez podania uzasadnienia. 

Ponadto Organizator może zasugerować zamianę wystąpienia ustnego na prezentację plakatu 

naukowego lub odwrotnie nie później niż na 4 tygodnie przed terminem Konferencji. Zmiana ta 

wymaga zgody Uczestnika czynnego, który jest autorem wystąpienia/plakatu naukowego i 

potwierdzenia przez Nauczyciela. 

 

16. Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu Konferencji w przypadku kiedy 

sytuacja sanitarno-epidemiologiczna uniemożliwi jej organizację, lub liczba Uczestników będzie 

niewystarczająca do organizacji jednej sesji. 

 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

 

18. Każdy Uczestnik czynny, Nauczyciel (Uczestnik bierny) oraz Gość Konferencji zobowiązuje się 

do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., zastosowania się do reżimu sanitarnego 

oraz poleceń organizacyjno-technicznych wydawanych przez Organizatora. 

 

19. Uczeń będący Uczestnikiem czynnym oraz Uczniowie tej samej szkoły będący Gośćmi 

Konferencji, pozostają pod opieką Nauczyciela przez cały czas jej trwania. Rodzic/opiekun prawny 

Ucznia ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez Ucznia zniszczenia na terenie obiektów, 

w których prowadzone są działania związane z Konferencją. 

 

20. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za treści przedstawione podczas wystąpienia przez 

znajdującego się pod jego opieką Ucznia.  

 



Rezygnacja z udziału 

 

21. Rezygnacja przez Uczestnika czynnego z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie 

poprzez przesłanie stosownej informacji przez Nauczyciela na adres e-mail przedstawiciela 

Organizatora: jakub.oliwa@up.krakow.pl 

 

 

Wizerunek uczestników i ochrona danych osobowych   

 

22. Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną 

(Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu)  

i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie wizerunku oraz akceptacja 

niniejszego Regulaminu. Powyższe zgody Nauczyciel udziela podczas wypełniania formularza 

rejestracyjnego (elektronicznie). Uczniowie pełnoletni lub Rodzice/Opiekunowie prawni Uczniów 

niepełnoletnich powyższe zgody podpisują w formie papierowej (Załącznik 1 do niniejszego 

Regulaminu) i przekazują Nauczycielowi. Nauczyciel dostarcza podpisany Załącznik 1 do Biura 

Konferencji w dniu wydarzenia.  

 

23. Rodzic/Opiekun prawny uczestnika oraz Nauczyciel zrzekają się niniejszym wszelkich 

(istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania 

jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu.   

 

24. Dane osobowe Uczestnika oraz Nauczyciela będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

zobowiązań dotyczących Konferencji. Zgoda na przetwarzanie danych udzielana podczas 

rejestracji jest dobrowolna i obligatoryjna.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

25. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego 

interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa. 

 

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

 

 

 

 

 

 
 


