Regulamin Konferencji Naukowej
„Dziedzictwo Kunstkamery?... Jak powstawały nasze muzea”.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 7-9 maja 2020 roku
§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Kunstkamery? …Jak powstawały nasze muzea”
zwana dalej Konferencją odbędzie się w Przemyślu w dniach 7-9 maja 2020 roku.
1.2. Organizatorem Konferencji jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
pl. płk Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl.
1.3. Konferencja odbędzie się w siedzibie Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
1.4. Przez określenia użyte w Regulaminie rozumie się:
a)
b)

Organizator – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Uczestnik – osoba dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez wysłanie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej stronie www.mnzp.pl w zakładce
w zakładce Wydarzenia na podstronie Konferencja „Dziedzictwo…” 2020 i po
zaakceptowaniu tego zgłoszenia przez Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny
Konferencji.

1.5. Informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie www.mnzp.pl w zakładce
Wydarzenia na podstronie Konferencja „Dziedzictwo…” 2020.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konferencji
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie i przesłanie do Organizatorów
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej MNZP w zakładce
Konferencja 2020 wraz z abstraktem i załącznikami w wyznaczonym przez organizatora
terminie do 27 października 2019 i zaakceptowaniu tego zgłoszenia przez Komitet
Naukowy i Komitet Organizacyjny Konferencji do 01 grudnia 2019.
2.2. Uczestnik zobowiązany jest do:
a)

pokrycia kosztów przejazdów, posiłków (poza obiadami w dniach konferencji)
i niezbędnych noclegów.

b) przesłania artykułu wraz z materiałami ilustracyjnymi zapisanymi zgodnie
z wymogami edytorskimi Organizatora do dnia 25 kwietnia 2020 r. na adresy:
marta.trojanowska@interia.pl

i

konferencja20@mnzp.pl

(na

oba

adresy

jednocześnie) oraz – w razie konieczności – dokonania w nich poprawek i
uzupełnień do dnia 16 maja 2020.
c)

wygłoszenia referatu (20 min.) w trakcie obrad konferencji w czasie
zaproponowanym przez organizatorów; jeżeli wystąpieniu będzie towarzyszyć
prezentacja, preferowany jest zapis w PowerPoint lub w JPG.
§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

3.1. Organizator i środki masowego przekazu podczas Konferencji będą prowadzić sesje
fotograficzne oraz filmować Konferencję dla celów dokumentacji i promocji
wydarzenia.
3.2. Uczestnictwo

w

Konferencji

jest

równoznaczne

z

wyrażeniem

nieodpłatnej

i nieograniczonej czasowo, terytorialnie i ilościowo zgody na wykorzystanie,
powielanie i rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych podczas
Konferencji

bez

informacyjnych

konieczności
i

każdorazowego

promocyjnych

Konferencji.

ich

zatwierdzania

Wymagane

jest

w

celach

podpisanie

odpowiedniego Kwestionariusza – zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wizerunku dostępnego na stronie www.mnzp.pl w zakładce Wydarzenia na podstronie
Konferencja „Dziedzictwo…”
§ 4. Dane osobowe
4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
4.2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestników są traktowane
jako

informacje

poufne

i

służą

do

komunikacji

pomiędzy

Organizatorem

a Uczestnikiem.
4.3. Dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są
w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konferencji zgodnie z regulaminem
Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników, potwierdzeń uczestnictwa oraz
identyfikatorów.
4.4. Uczestnik dokonując rejestracji obowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu
oraz do wypełnienia Kwestionariusza – zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z zapisami Regulaminu.
4.5. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędnym warunkiem
uczestnictwa w Konferencji.

4.6. Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa oraz
przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
§ 5. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich,
interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) w
tekstach

i

ilustracjach

przekazanych

przez

Uczestników

do

materiałów

pokonferencyjnych.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail i/lub numeru telefonu
podanych podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników
Konferencji o wszelkich wydarzeniach i zmianach dotyczących np. programu
Konferencji, wysyłania zaproszeń na ewentualne kolejne edycje Konferencji itp.
5.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 maja 2019 roku.

