
  
 
 

REGULAMIN KONFERENCJI 

Zdolności i twórczość. Nowe perspektywy badawcze i rozwojowe 

Warszawa, 16-17 września 2021 r. 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji oraz Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, dalej zwany jest Regulaminem. 

2. Konferencja naukowa z udziałem gości z zagranicy „Zdolności i twórczość. Nowe 

perspektywy badawcze i rozwojowe”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, 

odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej, zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.  

3. Organizatorem Konferencji jest Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej, z siedzibą w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa).  

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa 

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.  

5. Uczestnikami Konferencji są przedstawiciele środowisk akademickich, praktycy, 

samorządowcy, doradcy metodyczni, organizacje zajmujące się pracą z uczniami zdolnymi 

i twórczymi oraz inne osoby zainteresowane tematyką Konferencji. Uczestnik może być 

prelegentem albo słuchaczem. Prelegentem jest osoba, która wygłasza referat na dany temat, 

uczestniczy we wskazanych formach Konferencji z własną prezentacją, zgłosiła swoje 

uczestnictwo za pośrednictwem strony internetowej Konferencji oraz przesłała w terminie 

tytuł i abstrakt wystąpienia. Słuchaczem jest osoba, która uczestniczy w wybranych przez 

siebie formach Konferencji bez własnej prezentacji oraz w terminie wskazanym przez 

Organizatora zgłosiła swoje uczestnictwo za pośrednictwem strony internetowej Konferencji. 

6. W ramach Konferencji będą odbywały się naukowe sesje plenarne, obrady w sekcjach – 

(referaty, doniesienia z badań, doniesienia z praktyki) i sesje plakatowe (prezentacje wyników 

badań, projektów i programów, opracowań i materiałów, wdrażanych metod).  

7. Formy wymienione w ust. 6 mogą mieć charakter tradycyjny (stacjonarny) i zdalny (online, 

z wykorzystaniem platformy MS Teams), w zależności od sytuacji epidemiologicznej 

w Polsce oraz przepisów funkcjonujących w czasie trwania Konferencji. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Organizator. 



8. Oficjalny serwis internetowy Konferencji (dalej zwany „stroną internetową Konferencji”) 

znajduje się pod adresem: http://www.aps.edu.pl/zdolni/  

 

§2. Uczestnictwo w Konferencji 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:  

1) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji 

(http://www.aps.edu.pl/zdolni/rejestracja/) w terminie określonym w Terminarzu 

Konferencji (http://www.aps.edu.pl/zdolni/terminarz-konferencji/). W ciągu 7 dni od 

rejestracji zgłoszenia, zgłaszający otrzyma potwierdzenie elektroniczne na podany 

w zgłoszeniu adres e-mail, z informacją o prawidłowym przebiegu rejestracji. 

Pierwszeństwo uczestnictwa w formie stacjonarnej Konferencji mają prelegenci, jeżeli 

wyrażą taką gotowość. Jeżeli limit uczestników formy stacjonarnej Konferencji 

zostanie wypełniony, Organizator zaproponuje uczestnictwo w formie zdalnej. 

2) Przesłanie tytułu i abstraktu wystąpienia na wskazany adres e-mail Konferencji 

(zdolni@aps.edu.pl) w terminie określonym w Terminarzu Konferencji 

(http://www.aps.edu.pl/zdolni/terminarz-konferencji/) w przypadku prelegentów. 

2. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji. 

3. Koszt przejazdu i pobytu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  

 

§3. Publikacja materiałów pokonferencyjnych 

1. Abstrakty wystąpień zostaną zebrane i opublikowane w formie zbiorczej na stronie 

Konferencji. 

2. Teksty wystąpień, w formie artykułów, będą opublikowane w monografii wg zasad 

licencji otwartej. Warunkiem publikacji jest przesłanie pełnego tekstu artykułu do dnia 

określonego w Terminarzu Konferencji, uzyskanie pozytywnej recenzji oraz terminowe 

ustosunkowanie się do uwag recenzenta. Osoby niezainteresowane publikacją tekstu 

informują o tym fakcie Organizatora nie później niż w dniu Konferencji. 

3. Wymagania redakcyjne dla autorów artykułów znajdują się na stronie internetowej 

Konferencji (http://www.aps.edu.pl/zdolni/publikacja/) 

§4. Nagrywanie i upowszechnianie wystąpień 

1. Naukowe sesje plenarne będą nagrywane oraz upowszechnione za pośrednictwem strony 

internetowej Konferencji. 
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2. Obrady w sekcjach oraz sesje plakatowe będą nagrywane i zostaną udostępnione tylko 

uczestnikom Konferencji. Dopuszcza się wyłączenie nagrania prelekcji Uczestnika 

spośród tych, które będą upowszechnione wśród innych uczestników Konferencji, pod 

warunkiem przesłania pisemnego oświadczenia w tej sprawie na adres e-mail Konferencji 

do dnia 31 sierpnia 2021r.  

 

§5. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału 

w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail 

Konferencji.  

2. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inna osoba (należy o tym 

fakcie poinformować Organizatora Konferencji). 

 

§6. Opłaty 

1. Udział w Konferencji oraz publikacja artykułów są bezpłatne dla Uczestników. 

Konferencja jest dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. 

 

§7. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, 

tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu 

jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.  

2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w §2 ust 1 pkt 1, zamieszczonego na 

stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, 

w tym także nagrywania i rozpowszechniania materiałów i wizerunku nagranego w czasie 

trwania Konferencji, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych 

ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. 

z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje, nie 

użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom 

i traktuje jako informacje poufne, służące wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy 

Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji i prawidłowej organizacji Konferencji. Dane 



osobowe Uczestnik podaje dobrowolnie, a fakt zgłoszenia oznacza zgodę na ich 

przetwarzanie w powyższym zakresie. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi 

imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych (tj. z Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.). 

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

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane 

z Konferencją. 

7. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się 

nieinwazyjnej kontroli stanu zdrowia, poprzez m.in. ustalenie temperatury ciała Uczestnika 

przy pomocy termometru bezdotykowego. Kontrola, o której mowa w zdaniu pierwszym 

może odbyć się w przypadku zaistnienia ryzyka epidemiologicznego, a tym samym sytuacji 

zagrożenia stanu zdrowia innych Uczestników. Uczestnik zobowiązuje się także do 

samodzielnego zgłoszenia się do personelu Organizatora, obecnego podczas Konferencji, 

w przypadku zaobserwowania u siebie symptomów związanych z rozprzestrzeniającą się 

chorobą zakaźną. 

8. W przypadku negatywnego wyniku kontroli, o której mowa w ust. 7, Organizator zastrzega 

sobie prawo do odmowy udziału w Konferencji w formie tradycyjnej i zaoferowania 

Uczestnikowi udziału w Konferencji w formie zdalnej. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

Konferencji. 

10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 13.01.2021 r. 


