REGULAMIN
III Europejskiej Konferencji
Konstrukcje podatne z blach falistych w budownictwie drogowym i mostowym
odbywającej się w dniach 24 – 25 kwietnia 2017 r. w Rydzynie
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III Europejska Konferencja „Konstrukcje podatne z blach falistych w budownictwie drogowym i mostowym” (zwana dalej
Konferencją) odbędzie się w dniach 24 – 25 kwietnia 2017 r. w Zamku w Rydzynie (pl. Zamkowy 1, 64-130 Rydzyna).
Oficjalną stroną internetową Konferencji jest www.conference-flexiblestructures.com.
Wszelką korespondencję związaną z Konferencją (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu wymagających formy pisemnej)
kierować należy drogą mailową na adres: info@conference-flexiblestructures.com.
Organizatorami Konferencji są:
a. Politechnika Poznańska (www.put.poznan.pl) (Główny organizator);
b. Polski Komitet Geotechniki (www.geotechnika.org.pl);
c. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział Poznań (www.sitk-poznan.org);
d. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (www.zmrp.pl).
Patronami medialnymi Konferencji są:
a. magazyn „Mosty” (www.mosty.elamed.pl);
b. miesięcznik „Materiały Budowlane” (www.materialybudowlane.info.pl);
c. miesięcznik „Inżynieria i Budownictwo” (www.inzynieriaibudownictwo.pl);
d. magazyn „Autostrady” (www.autostrady.elamed.pl).
Głównym sponsorem konferencji jest: ViaCon sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda IX Wydz. Gosp. KRS 0000093391 REGON 410351222 NIP PL 6971710977
Kapitał zakładowy 420 000 PLN
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Konferencji i stanowią integralną część
zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
W Konferencji udział biorą Uczestnicy Konferencji:
a. Uczestnik Bierny – udział w Konferencji jako słuchacz bez publikacji artykułu naukowego ani bez jego wygłaszania
podczas Konferencji;
b. Uczestnik Czynny – udział w Konferencji wraz z publikacją artykuły i/lub jego wygłoszeniem podczas Konferencji.
Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wniesienia dokonania zgłoszenia uczestnictwa oraz do uiszczenia opłaty
konferencyjnej.
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmowane jest wyłącznie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie
Konferencji (www.conference-flexiblestructures.com).
Opłaty konferencyjne wynoszą:
a. Uczestnicy:
i. wpłata do dnia 15 grudnia 2016 r. – 1.400 zł brutto;
ii. wpłata po dniu 15 grudnia 2016 r. – 1.650 zł brutto;
b. Studenci:
i. wpłata do dnia 15 grudnia 2016 r. – 460 zł brutto;
ii. wpłata po dniu 15 grudnia 2016 r. – 580 zł brutto;
c. Osoby towarzyszące:
i. wpłata do dnia 15 grudnia 2016 r. – 690 zł brutto;
ii. wpłata po dniu 15 grudnia 2016 r. – 870 zł brutto.
Opłaty konferencyjne dokonywać należy przelewem bankowym na rachunek:
ViaCon sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna
DANSKE Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
PL 47 2360 0005 0000 0045 5031 0133
SWIFT-BIC
DABAPLPW
Płatności z tytułu opłaty konferencyjnej dokonać można również za pośrednictwem płatności on-line w systemach PayU
(www.payu.pl) i PayPal (www.paypal.com).
Właścicielem i operatorem serwisu PayU (www.payu.pl) jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,
numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000 PLN, kapitał wpłacony 4.944.000 PLN, będąca
dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Właścicielem i operatorem serwisu PayPal (www.paypal.com) jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
(R.C.S. Luxembourg B 118 349), która uzyskała w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności
w formie banku (lub „instytucji kredytowej” według kategorii prawnych). PayPal działa pod ścisłym nadzorem
luksemburskiej komisji nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). CSSF prowadzi
rejestr nadzorowanych przez nią organizacji. W rejestrze tym spółka PayPal (Europe) S.àr.l .et Cie, S.C.A. widnieje pod
numerem B00000351.

16. W przypadku płatności on-line za pośrednictwem systemów PayU (www.payu.pl) i PayPal (www.paypal.com) obowiązują
regulaminy ustanowione przez podmioty wskazane w ust. 14 i 15, które ponoszą odpowiedzialność za obsługę tych
transakcji.
17. Za datę wpłaty opłaty konferencyjnej uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w ust. 12.
18. Organizator wystawia fakturę VAT za udział w Konferencji na dane podane w formularzu zgłoszeniowym.
19. Opłata konferencyjne obejmują:
a. Uczestnicy:
i. materiały konferencyjne (zeszyt konferencyjny + CD);
ii. udział w sesjach;
iii. zakwaterowanie (3 noclegi w dniach 23 – 26 kwietnia 2017 r.);
iv. wyżywienie (FB);
v. udział w imprezach towarzyszących;
b. Studenci:
i. materiały konferencyjne (zeszyt konferencyjny + CD);
ii. udział w sesjach;
iii. zakwaterowanie (3 noclegi w dniach 23 – 26 kwietnia 2017 r.);
iv. wyżywienie (FB);
v. udział w imprezach towarzyszących;
c. Osoby towarzyszące:
i. materiały konferencyjne (zeszyt konferencyjny + CD);
ii. zakwaterowanie (3 noclegi w dniach 23 – 26 kwietnia 2017 r.);
iii. wyżywienie (FB);
iv. udział w imprezach towarzyszących.
20. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi w terminie do dnia 31 marca 2017 r. rodzaju środka
transportu, którym dostanie się na Konferencję.
21. Dla Uczestników Konferencji, którzy spełnią zobowiązanie wskazane w ust. 20 Organizator zapewnia darmowy transport
na następujących trasach:
a. transfer z lotniska w Poznaniu do hotelu oraz z hotelu na lotnisko w Poznaniu;
b. transfer z lotniska we Wrocławiu do hotelu oraz z hotelu na lotnisko we Wrocławiu;
c. transfer z dworca kolejowego w Lesznie do hotelu oraz z hotelu na dworzec kolejowy w Lesznie;
d. transfery pomiędzy hotelami a miejscem Konferencji.
22. Uczestnik Czynny zobowiązany jest ponadto do przejścia procedury zgłoszenia artykułu naukowego zgodnie z treścią
Załącznika nr 2 – Artykuły Naukowe.
23. Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku odrzucenia
zgłoszenia uczestnictwa ze względu na brak wolnych miejsc zwrócona zostaje cała dokonana opłata konferencyjna.
24. Rezygnacja z udziału w Konferencji:
a. w przypadku rezygnacji do dnia 1 marca 2017 r. – zwrócona zostanie cała dokonana opłata konferencyjna;
b. w przypadku rezygnacji po dniu 1 marca 2017 r. – organizator nie zwraca opłaty konferencyjnej.
25. Wszelkie
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Konferencji
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www.conference-flexiblestructures.com.
26. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konferencją.
27. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane na adres mailowy
info@conference-flexiblestructures.com nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konferencji.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konferencji lub jej odwołania z przyczyn
niezależnych od Organizatora.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Artykuły Naukowe.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ARTYKUŁY NAUKOWE
do Regulaminu III Europejskiej Konferencji
Konstrukcje podatne z blach falistych w budownictwie drogowym i mostowym
odbywającej się w dniach 24 – 25 kwietnia 2017 r. w Rydzynie
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Niezależnie od postanowień Regulaminu Uczestnicy Czynni Konferencji zobowiązani są do przestrzegania postanowień
niniejszego Załącznika.
Zgłoszenie streszczeń, referatów oraz artykułów naukowych przyjmowane jest wyłącznie za pośrednictwem formularza
zamieszczonego na stronie Konferencji (www.conference-flexiblestructures.com).
Liczba Uczestników Czynnych Konferencji jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W celu przyjęcia referatu i/lub artykułu naukowego do prezentacji podczas Konferencji konieczne jest zachowanie
następującego terminarza:
a. do dnia 27 maja 2016 r. – nadsyłanie streszczeń;
b. do dnia 1 lipca 2016 r. – informacja o przyjęciu streszczenia;
c. do dnia 10 grudnia 2016 r. – nadesłanie referatu;
d. do dnia 10 lutego 2017 r. – akceptacja referatu;
e. do dnia 1 marca 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa.
Zgłaszający referat oświadcza:
a. że wszyscy wymienieniu autorzy i współautorzy po zapoznaniu się z treścią utworu akceptują jego treść
i wyrażają zgodę na jego publikację;
b. utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw
własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zgłaszając referat i/lub artykuł naukowy Uczestnik wyraża zgodę na jego publikację w materiałach związanych
z Konferencją oraz w publikacji wydanej po Konferencji (w okresie do 12 miesięcy od zakończenia Konferencji).
Publikacja, o której mowa w ust. 6 nastąpić może w formie elektronicznej (publikacja na stronie internetowej, e-book,
broszura PDF etc.) lub w formie papierowej (książka, broszura etc.).
Autorom nie przysługuje honorarium za wykorzystanie praw autorskich zgodnie z treścią ust. 6 i 7.

