
Regulamin

Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan, zwana w dalszej części Regulaminu

„Konferencją”, odbywa się w dniach 23-25 marca 2018 roku na Wydziale Matematyki i Nauk

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

§2

Konferencja jest organizowana przez:

• Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Politechniki Warszawskiej,

• MI2 DataLab,

• Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwer-

sytetu Warszawskiego,

• Wydziałową Radę Samorządu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki

Warszawskiej,

• Koło Naukowe Data Science Politechniki Warszawskiej.

§3

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konfe-

rencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§4

Uczestnikami Konferencji są studenci, doktoranci, przedstawiciele Sponsorów oraz zaproszeni

przez Organizatorów goście.

§5

Oficjalna strona Konferencji znajduje się pod adresem https://dwumian.mini.pw.edu.pl/.

§6

W ramach Konferencji odbędzie się sesja plakatowa.
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ROZDZIAŁ II

Zasady uczestnictwa

§1

Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

w odpowiednim terminie (§2), dostępnego na stronie Konferencji. Udział w Konferencji jest

bezpłatny.

§2

Rejestracja na Konferencję odbywa się od 15 stycznia do 14 lutego.

§3

Potwierdzenie rejestracji otrzymane za pośrednictwem poczty e-mail jest równoważne z przy-

jęciem zgłoszenia. O nieprzyjęciu zgłoszenia osoba zainteresowana będzie poinformowana wia-

domością e-mail.

§4

Uczestnicy Konferencji mogą brać w niej udział bierny (w roli słuchaczy) lub czynny (wygła-

szając referat bądź przedstawiacjąc plakat).

§5

Uczestnicy chcący wziąć czynny udział w Konferencji powinni zgłosić temat i abstrakt referatu

lub plakatu w terminie rejestracji, wypełniając odpowiednie pole w formularza zgłoszeniowym

bądź wysłać niezbędne informacje e-mailem na adres dwumian@mini.pw.edu.pl.

§6

Organizator nie pokrywa kosztu pobytu, wyżywienia i transportu Uczestników.

§7

Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie

spełni on warunków zapisanych w §1, i §5. W przypadku otrzymania liczby zgłoszeń przekracza-

jącej możliwości Organizatora, o pierwszeństwie w uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń lub

Organizator. W przypadku otrzymania liczby zgłoszeń od Uczestników chcących wziąć czynny

udział przekraczającej możliwości Organizatora, zastrzega on sobie prawo do wyboru refera-

tów lub plakatów na podstawie nadesłanych abstraktów oraz odmowy możliwości prezentacji

pozostałym osobom dokonującym zgłoszeń.

§8
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W celu rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy wysłać wiadomość e-mail na adres

dwumian@mini.pw.edu.pl.

§9

ROZDZIAŁ III

Konkurs na najlepszy referat i najlepszy plakat

§1

Dopuszczone do Konferencji referaty i plakaty zostają zakwalifikowane do konkursu na najlepsze

wystąpienie w kategoriach referat oraz plakat. Kryterium oceny w każdej kategorii jest liczba

głosów oddanych na wystąpienia przez wszystkich uczestników Konferencji.

§2

Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas oficjalnego zakończenia Konferencji oraz opu-

blikowane na stronie internetowej.

§3

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§1

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

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat zwią-

zanych z uczestnictwem w Konferencji (np. kosztów transportu lub zakwaterowania).

§2

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez

sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§3

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji oznacza akceptację po-

stanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszel-

kich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

§4
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W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§5

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z

dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza

zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe

podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są

jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem,

a Organizatorem Konferencji.

§6

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

zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§7

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na

terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

§8

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki właściwych dla nauki, tj. wystrzegania

się zachowań opisanych jako guest-authorship, ghostwriting, plagiat, autoplagiat, jak również

zobowiązani są do umieszczenia informacji o źródłach finansowania i wsparcia badań (financial

disclosure).

§9

Wszystkie wykryte formy nieetycznego zachowania będą eliminowane zgodnie z dostępnymi

środkami prawnymi.
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