
 

 

 

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ  
„Rozkręcimy Was - Koła Naukowe kuźnią talentów zarządzania -  

pasja, ludzie, projekty, działanie” 

23-25 listopada 2017, Kraków 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozkręcimy Was - Koła Naukowe kuźnią 

talentów zarządzania - pasja, ludzie, projekty, działanie” jest Studenckie Koło Naukowe 

Zarządzanie działające przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na Wydziale Górnictwa 

i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwane dalej 

Organizatorem, wraz z partnerem głównym Fundacją dla Akademii Górniczo-Hutniczej (KRS: 

0000280790). 

2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności student, 

doktorant, pracownik naukowy, przedstawiciel firmy, który spełni łącznie wszystkie elementy 

zawarte w §2 punkt 1 niniejszego regulaminu.  

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa 

w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozkręcimy Was - Koła Naukowe kuźnią talentów 

zarządzania - pasja, ludzie, projekty, działanie”, zwanej dalej Konferencją i obowiązują wszystkich 

Uczestników. 

4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

niniejszego Regulaminu, a także jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych 

postanowień: 

a) rejestracja w systemie rejestracyjnym online (wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego), dostępnym pod https://goo.gl/forms/Zb3dWsXw4lwfstH73 lub na 
stronie https://sknz25.wixsite.com/konferencja; 

b)  otrzymanie od Organizatora za pomocą systemu rejestracyjnego online, o którym 
mowa w poprzednim punkcie potwierdzenia rejestracji. W przypadku braku informacji 
potwierdzającej rejestrację w ciągu 72 godzin od momentu rejestracji Organizator 
prosi o kontakt pod adresem mailowym – sknz@agh.edu.pl; 

c) uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu 
otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji, jednak nie później niż 14 dni przed 
Wydarzeniem. W przypadku braku wniesienia opłaty nastąpi wykreślenie z listy 
uczestników, o czym osoba zostanie poinformowana drogą mailową. 
 

2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu: 

a) Uczestnik Słuchacz– Uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa 

z pkt. 1 - w ramach udziału przysługuje mu udział w konferencji lub jej części (zależnie 

od wybranej opcji udziału, o czym w par. 5 pkt. 1 i 2), certyfikat uczestnictwa 

w wydarzeniu, materiały i gadżety konferencyjne. Uczestnikiem jest również osoba 
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zarejestrowana na Konferencję będąca współautorem wystąpienia, ale nie 

prezentująca zgłoszonej pracy; 

b) Uczestnik Prelegent – Uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa 

z pkt. 1 - uczestnik ma możliwość wygłoszenia zgłoszonego referatu w formie 

wystąpienia ustnego, przysługuje mu udział w konferencji lub jej części (zależnie od 

wybranej opcji udziału, o czym w par. 5 pkt. 1 i 2), certyfikat uczestnictwa 

w wydarzeniu, materiały i gadżety konferencyjne, certyfikat potwierdzający 

wystąpienie ustne. 

 

3. Referaty zgłoszone na Konferencję mogą mieć maksymalnie czterech autorów. Istnieje możliwość 

odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego 

faktu drogą mailową na adres sknz@agh.edu.pl oraz po uzyskaniu zgody ze strony Komitetu 

Organizacyjnego. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do terminowej rejestracji tematu referatu, terminowego naniesienia 

ewentualnych poprawek oraz zmian w pracy.  W przypadku braku kontaktu mailowego w sprawie 

zgłoszonego tematu w ciągu 7 dni od daty jego rejestracji, Organizator prosi o kontakt w celu 

wyjaśnienia opóźnienia. 

 

 

§3 ZASADY KONFERENCJI 

1. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, 

w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności 

wystąpień. 

2. Organizator ma prawo wyboru zgłoszonych streszczeń i ich kwalifikacji do wystąpień i/lub 

publikacji. 

3. Na dwa tygodnie przed konferencją udostępniony zostanie harmonogram wystąpień. W przypadku 

konieczności dokonania zmiany w harmonogramie, prosimy zgłosić prośbę najpóźniej na tydzień 

przed rozpoczęciem Konferencji.  

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez 

niego, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, stand'y, roll-up'y, prezentacje, 

materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi 

i wystąpienia przedstawione podczas Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby. 

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

zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie 

obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również 

instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora. 

 

§4 ORGANIZACJA KONFERENCJI 

1. Komitet naukowy: 

Skład Komitetu Naukowego zostanie opublikowany na dwa miesiące przed Konferencją. 

2. Tematyka Konferencji: 



 

 

Konferencja podzielona została na trzy etapy uwzględniające dwa panele tematyczne oraz Grę 

Miejską, zgodnie z poszczególnymi dniami wydarzenia: 

 

2.1. Pierwszy dzień Konferencji – Obrady na AGH 

dedykowany jest głównie studentom i doktorantom AGH oraz innych polskich uczelni wyższych. Zakres 

panelu obejmuje tematykę związaną z ogólnie pojętymi zarządzaniem, ekonomiką, a także inżynierią 

produkcji, ze szczególnym nastawieniem na zarządzanie organizacjami oraz ich projektami. 

2.2. Drugi dzień Konferencji – Obrady na AGH 

dedykowany jest absolwentom AGH i innych polskich uczelni wyższych, a także przedstawicielom 

przedsiębiorstw przemysłowych. Referaty ukazujące dorobek naukowy oraz ścieżkę kariery będą 

stanowiły zarówno inspirację dla studentów w planowaniu przyszłych działań, jak i będą okazją do 

porównania doświadczeń oraz pozyskanej wiedzy. 

2.3. Trzeci dzień Konferencji – Gra miejska po Krakowie 

nawiązywać będzie do 25-letniej działalności Studenckiego Koła Naukowego “Zarządzanie”.  

 

3. Miejsce wydarzenia: 

3.1.  Głównym miejscem  II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rozkręcimy Was - Koła Naukowe 

kuźnią talentów zarządzania - pasja, ludzie, projekty, działanie” będzie siedziba Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 

Kraków. 

3.2. Obrady Konferencyjne będą miały miejsce w pawilonie A1. Oficjalne informacje odnośnie sal 

konferencyjnych zostaną udostępnione do 10 listopada 2017r. 

 

4. Obowiązujące terminy: 

Komitet Organizacyjny ogłasza następujące terminy obowiązujące potencjalnego Uczestnika 

Konferencji. Ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany (skrócenia, bądź wydłużenia) podanych 

terminów, po uprzednim opublikowaniu informacji: 

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń i/lub streszczeń: 1 sierpnia 2017 

Zakończenie przyjmowania streszczeń: 31 października 2017 

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń (uczestnik słuchacz): 15 listopada 2017 

Zakończenie przyjmowania wpłat: 10 listopada 2017 

Ogłoszenie harmonogramu wystąpień i rozkładu sal konferencyjnych: 10 listopada 2017 

Termin konferencji: 23 - 25 listopada 2017 

Zakończenie przyjmowania rozdziału do monografii:  31 grudnia 2017 

Odesłanie rozdziałów do monografii po recenzjach (Komitet Organizacyjny dla Uczestnika): 30 marca 2018 

Odesłanie rozdziałów do monografii po recenzjach (Uczestnik dla Komitetu Organizacyjnego): 30 kwietnia 

2018 

Publikacja monografii: 30 czerwca 2018  

 



 

 

5. Przygotowanie streszczeń 

Formatka przedstawiająca wytyczne oraz niezbędne informacje jakie muszą zostać zawarte 

w streszczeniu dostępna jest na stronie sknz25.wixsite.com/konferencja w formie załącznika do 

pobrania. Objętość zgłaszanego streszczenia powinna liczyć około 200 słów. 

6. Prezentacja referatu: 

6.1.  Prelegent Konferencji, który planuje poprzeć swój referat prezentacją multimedialną proszony 

jest o przygotowanie materiału w programie Power Point (format .ppt lub .ppx) lub w wersji 

pdf. 

6.2. W przypadku, w którym Prelegent korzysta z innego programu niż Power Point (m.in.: Prezi), 

Prelegent jest proszony o zagwarantowanie własnego sprzętu z odpowiednim 

oprogramowaniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność działania 

innych programów. 

6.3. Maksymalny czas trwania prezentacji przewidziany jest na 15 minut. W przypadku znaczącego 

przekroczenia maksymalnego czasu, Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania 

prezentacji.   

 

7. Przygotowanie artykułu do monografii: 

7.1.  Uczestnicy Prelegenci mają możliwość publikacji zgłoszonych referatów w formie rozdziału 

w monografii naukowej po spełnieniu wymagań określonych na stronie 

sknz25.wixsite.com/konferencja. Pełną treść artykułu należy przesłać na adres 

sknz@agh.edu.pl w terminie zgodnym z harmonogramem podanym §4 punkcie 4. 

7.2.  Formatka przedstawiająca wytyczne oraz niezbędne informacje jakie muszą zostać zawarte 

w rozdziale do monografii dostępna jest na stronie sknz25.wixsite.com/konferencja w formie 

załącznika do pobrania.  

7.3. Publikacja przewidywana jest w języku polskim. Przesłanie pracy z opóźnieniem, bądź 

zastosowanie formatowania niezgodnego ze wzorem rozdziału powoduje brak gwarancji jej 

opublikowania w planowanym terminie. 

7.4. Referaty zostaną poddane recenzji, w razie potrzeby naniesienie zmian, czy wprowadzenia 

poprawek, Autor/Autorzy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną i są 

zobowiązani do naniesienia uwag w wyznaczonym terminie, przedstawionym w §4 pkt. 4.  

 

8. Ramowy plan Konferencji: 

I Dzień Konferencji - 16.11.2017r.- czwartek  
09:00 - 10:00 - rejestracja Uczestników  
10:00 - 10:15 - przywitanie Uczestników Konferencji i jej uroczyste otwarcie 
10:15 - 14:15 - prezentacja referatów uczestników konferencji (w tym przerwa kawowa)  
14:15 - 15:15 - obiad 
15:15 - 18:15 - prezentacja referatów uczestników konferencji (w tym przerwa kawowa) 
18:15 - 18:30 - zakończenie pierwszego dnia Konferencji 
20:00 - 24:00 - „Rozkręcamy Was, czyli studencka impreza 25-lecia SKNZ” 
 
II Dzień Konferencji - 17.11.2017r. - piątek 
09:00 - 10:0 0- rejestracja Uczestników 
10:00 - 14:00 - wykłady zaproszonych gości (w tym przerwa kawowa) 
14:00 - 15:30 - obiad 
15:30 - 17:30 - wykłady zaproszonych gości 



 

 

17:30 - 17:45 - zakończenie drugiego dnia Konferencji 
20:00 - 22:00 - „Rozkręciliśmy Was, czyli uroczysty bankiet 25-lecia SKNZ” 
22:00 - 04:00 - „X Spotkanie Pokoleń SKNZ” 
 
III Dzień Konferencji - 18.11.2017r. - sobota 
10:00 - 16:00 - Gra Miejska 
 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie w każdym 

momencie, uprzedzając o tym Uczestników Konferencji. 

 

§5 PŁATNOŚCI 

1. Wysokość opłaty jest uzależniona od wyboru określonej opcji dostępnej w formularzu 

rejestracyjnym online. 

PRELEGENT 

NAZWA PAKIETU DOTYCZY CENA BRUTTO [ZŁ] 

A Jeden dzień konferencji 150 

A+ Jeden dzień konferencji + publikacja 200 

B Dwa dni konferencji 250 

B+ Dwa dni konferencji + publikacja 300 

C Publikacja 150 

 

SŁUCHACZ 

Nazwa pakietu DOTYCZY CENA BRUTTO [ZŁ] 

A Jeden dzień konferencji 100 

B Dwa dni konferencji 200 

 

2. W ramach dziennego pakietu konferencyjnego uczestnik bierze udział w obradach sekcji 

tematycznych, częściach wieczornych wydarzenia oraz otrzymuje pakiet materiałów 

konferencyjnych.  

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej wyłącznie w przypadku 

odrzucenia zgłoszonego przez niego referatu przez Komitet Organizacyjny.  

4. Opłaty należy uiszczać na numer konta Fundacji dla AGH: Bank PEKAO SA ul. Kazimierza Wielkiego 

75; 30-474 Kraków  62 1240 4575 1111 0010 6266 0621. W tytule płatności prosimy wpisać: 

25latSKNZ Nazwisko_Imię_Opcja. 

5. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. By uzyskać ten dokument należy po pierwsze 

zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym opisywanym w  §2 punkcie 1.  Po 

drugie sam przelew powinien być wykonany przez jednostkę, na którą  wystawiona zostanie ta 

faktura.  

 

§6 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI 

1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie 

stosownej informacji na adres e-mail: sknz@agh.edu.pl 

mailto:sknz@agh.edu.pl


 

 

2. W przypadku sytuacji opisywanej w pkt. 1 opłata konferencyjna oraz pozostałe opłaty nie 

podlegają zwrotowi, z wyłączeniem sytuacji opisanej w Regulaminie w §5 punkt 3. 

 

§7 WIZERUNEK 

1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez 

Organizatorów dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z promocją 

Konferencji. 

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy 

publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty 

telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. 

3. Niniejszym Uczestnik zrzeka się wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również 

o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w §7  

pkt. 2. 

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 

wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat wydarzeń i projektów realizowanych przez 

Organizatora. 

2. Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się z prośbą o aktualizację, modyfikację lub usunięcie 

swoich danych osobowych z bazy Organizatora poprzez wystosowanie odpowiedniej wiadomości 

e-mail na  adres sknz@agh.edu.pl 

 

§9 KONTAKT 

1. W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt poprzez stronę www Konferencji oraz strony www 

Organizatorów. 

2. W imieniu Organizatora za wszelkie sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

Konferencji odpowiedzialna jest Katarzyna Styk (tel. 508 694 753, e-maill: sknz@agh.edu.pl).  

 

 

 

 

 

mailto:sknz@agh.edu.pl
mailto:sknz@agh.edu.pl

