
   

 

 

REGULAMIN KONFERENCJI 

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej  

- Teoria i  praktyka - 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Definicje: 

Konferencja – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo 

antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Teoria i praktyka”, która odbędzie 

się w dniach 21-22.11.2017 roku we Wrocławiu. 

Organizatorzy – Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (organizator naukowy) i firma 

doradczo-szkoleniowa Safety Project Stelmach Jarosław (organizator logistyczny). 

Współorganizatorzy – zaproszone do organizacji instytucje publiczne, które wspierają 

przedsięwzięcie merytorycznie i naukowo, nie pobierając żadnych korzyści majątkowych 

z tego tytułu i nie wydatkując na ten cel żadnych środków finansowych.  

Uczestnik – osoba, która zarejestrowała się na konferencję poprzez formularz 

rejestracyjny oraz uiściła opłatę konferencyjną. 

2. Serwis strony internetowej konferencji znajduje się pod adresem: 

http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/AT.  

3. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  

w konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 

§ 2 

Uczestnictwo w konferencji 

 

1. Warunkiem udziału w konferencji jest: 

 Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie 

internetowej konferencji (formularze po podpisaniu należy zeskanować i przesłać 

na adres e-mail konferencji); 

 Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez organizatorów. 

2. Po przesłaniu na adres konferencji formularza rejestracyjnego, na podany przez 

uczestnika adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem 

otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy uczestniczenia w konferencji  

z powodu braku miejsc. 

 

 

 

http://safetyproject.pl/
http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/AT


   

§ 3 

Organizacja konferencji 

 

1. Za organizację naukowego wymiaru konferencji, w tym jej merytoryczny przebieg, 

weryfikacje zgłaszanych wystąpień oraz jakość naukową publikacji pokonferencyjnej 

odpowiada organizator naukowy konferencji. 

2. Za zabezpieczenie logistyczne konferencji, w tym wyżywienie, zakwaterowanie, 

rozliczanie kosztów konferencji z jej uczestnikami, przygotowanie miejsca obrad, 

opłacenie wydania publikacji pokonferencyjnej odpowiada organizator logistyczny 

konferencji. 

3. W trakcie obrad sesji plenarnych przewiduje się wystąpienia do 15 minut w języku 

polskim. W przypadku chęci wygłoszenia wystąpienia, obowiązkiem prelegenta jest 

przesłanie prezentacji lub referatu najpóźniej do 10 listopada 2017 roku. 

4. Godziny podane we wstępnym układzie konferencji mogą ulec zmianie po ostatecznej 

weryfikacji zgłoszonych prelegentów. 

5. Organizatorzy po zapoznaniu się z nadesłanym materiałem zastrzegają sobie 

możliwość decydowania o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia. 

6. Referaty do publikacji pokonferencyjnej powinny zawierać pełną afiliację autora 

(autorów): reprezentowana instytucja, adres e-mail, nota biograficzna. 

7. Przesyłane referaty będą zamieszczone w recenzowanej publikacji wydanej  

w wydawnictwie gwarantującym zasięg ogólnopolski i spełniającym warunki dla 

monografii naukowych. 

8. Referaty należy kierować pod adres e-mail:  konferencja@safetyproject.pl w terminie    

do 31 grudnia 2017. 

9. Za wystąpienia oraz publikacje referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia. 

10. Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji. 

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom konferencji dojazdu na konferencję i powrotu  

z niej. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

 

1. Wysokość opłaty za udział w konferencji jest zależna od wyboru opcji uczestnictwa. 

Opłata obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione: 

a. Uczestnictwo podstawowe (udział w konferencji z możliwością wygłoszenia 

referatu, przerwy kawowe ciągłe w ramach dwóch dni konferencji, dwa obiady,  

udział w uroczystej kolacji z oprawą muzyczną) – 360 zł; 

b. Uczestnictwo podstawowe z publikacją referatu – 450 zł; 

c. Uczestnictwo dla studentów (bierny udział w obradach wraz z przerwą kawową) 

– 50 zł za jeden dzień 

d. Zakwaterowanie na terenie Centrum Konferencyjnego Terminal Hotel –  

dodatkowo płatne: 1 doba w cenie: 

o 150 zł w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem; 

http://www.terminalhotel.pl/


   

o 250 zł w pokoju dwuosobowym do wyłącznego, jednoosobowego 

wykorzystania ze śniadaniem. 

 

UWAGA: Zakwaterowanie na terenie Centrum Konferencyjnego Terminal Hotel –  

na tą chwilę wszystkie pokoje zostały zarezerwowane – zapraszamy do samodzielnej rezerwacji 

miejsc hotelowych – najbliżej Centrum Konferencyjnego jest Hotel Kosmonauty oraz Hotel 

Diament. 

 

2. Dane do faktury niezbędne w formularzu rejestracyjnym: 

 w przypadku opłaty indywidualnej: imię, nazwisko, adres; 

 w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą: nazwa i adres firmy 

oraz NIP; 

 w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: nazwa firmy, adres, NIP oraz 

imiona i nazwiska osób, za które wnoszona jest opłata. 

3. Po przesłaniu opłaty konferencyjnej w terminie 7 dni zostanie wystawiona faktura dla 

instytucji na dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. 

4. Opłatę należy uiścić do 15 listopada 2017 roku, na konto konferencji: 

24 1140 2004 0000 3902 7710 0651 (Safety Project  – organizator logistyczny 

konferencji) – szczegóły dotyczące przelewu są zawarte w formularzu rejestracyjnym. 

5. Wniesiona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi, jeżeli żądanie zwrotu zostanie 

zgłoszone w terminie po 15 listopada 2017 roku. 

6. Organizator logistyczny zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez uczestnika 

drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu, jeżeli opłata uiszczona została  

po terminie, pod rygorem odmowy udziału w konferencji. 

 

§ 5 

Udział w konferencji przedstawicieli firm 

prezentujących sprzęt specjalistyczny 

 

1. W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele firm i producentów sprzętu oraz 

wyposażenia mającego na celu minimalizację potencjalnych skutków zamachów 

terrorystycznych, zapobieganie tym zdarzeniom oraz poprawę bezpieczeństwa 

budynków w szerokim spectrum zagrożeń. 

2. Wysokość opłaty za udział w konferencji dla przedstawicieli firm jest zależna od 

wyboru opcji uczestnictwa. Opłata obejmuje wyłącznie wyszczególnione poniżej 

świadczenia:  

Świadczenia zapewnione  

w ramach pakietu 

Pakiet I –  

Stoisko wystawiennicze 

1800 zł 

Pakiet II – 

Stoisko wystawiennicze 

+ wystąpienie 

2600 zł 

Zaroszenie na konferencję wraz  

z udziałem w przerwach kawowych  

i obiadach 

Tak, dla 1 osoby Tak, dla 2 osób 

Udział przedstawicieli instytucji 

 w uroczystej kolacji w dniu 21.11.2017r. 
Tak Tak 

http://safetyproject.pl/


   

Udział przedstawicieli instytucji  

w prezentacji  rozwiązań z zakresu 

bezpieczeństwa na jednym z obiektów 

 we Wrocławiu 

Tak Tak 

Stoisko reklamowe o powierzchni 5m2 

usytuowane bezpośrednio przy sali 

plenarnej 

Tak Tak 

Możliwość przeprowadzenia pokazu 

dynamicznego lub prezentacji sprzętu  

na zewnątrz budynku 

Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu 
Tak, po wcześniejszym 

uzgodnieniu 

Wystąpienie przedstawiciela podczas sesji 

tematycznej dotyczącej rozwiązań  

w zakresie zapobiegania lub minimalizacji 

skutki zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym (do 10 min.) 

Nie Tak 

Dołączenie materiałów reklamowych  

i gadżetów instytucji do pakietów dla 

uczestników konferencji 

Tak Tak 

Udostępnienie miejsca na umieszczenie 

banerów reklamowych roll-up'ów lub 

stand'ów w bezpośrednim sąsiedztwie sali 

plenarnej 

Tak Tak 

Wręczenie certyfikatu dla instytucji 

podczas uroczystej kolacji 

Nie 

 

Tak 

 

Wyczytanie nazwy firmy podczas panelu 

kończącego konferencję 
Nie Tak 

 

3. Dane do faktury niezbędne w formularzu rejestracyjnym: 

- nazwa firmy, adres, NIP oraz imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyły  

w konferencji. 

4. Po przesłaniu opłaty konferencyjnej w terminie 7 dni zostanie wystawiona faktura dla 

instytucji na dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. 

5. Opłatę należy uiścić do 5 listopada 2017 roku, na konto konferencji: 

24 1140 2004 0000 3902 7710 0651 (Safety Project – organizator logistyczny) – 

szczegóły dotyczące przelewu są zawarte w formularzu rejestracyjnym. 

6. W przypadku odwołania konferencji opłata podlega zwrotowi, w innym przypadku 

opłata konferencyjna zostanie zwrócona po odliczeniu kosztów poniesionych przez 

organizatora w związku z organizacją przedsięwzięcia. Wniesiona opłata konferencyjna 

nie podlega zwrotowi, jeżeli żądanie zwrotu zostanie zgłoszone w terminie po 5 listopada. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników są organizatorzy konferencji. 

2. Dane osobowe uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w konferencji 

zebrane przez organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia konferencji 

zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

3. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez 

jego wiedzy i zgody. 

4. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, w którym 



   

organizowana jest konferencja. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą 

zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji. 

6. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne  

z akceptacją powyższego regulaminu. 

7. Interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatorów konferencji. 


