
                                         
 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych” 

Poznań, 26-27 marca 2021 r. 
 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Regulamin Konferencji 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument jest regulaminem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Geomatyka  

w aktywności studenckich kół naukowych” (zwanej dalej Konferencją) organizowanej przez 

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Sekcję 

Geomatyczną Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zwanych dalej 

Organizatorami). Konferencja odbędzie się według terminów podanych przez Organizatorów na 

oficjalnej stronie wydarzenia http://www1.up.poznan.pl/konferencja-geomatyczna-upp/ (zwanej 

dalej stroną internetową). 

2. Uczestnicy dokonują zapisów poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej, 

akceptując przy tym regulamin oraz zobowiązują się do zaznajomienia z przepisami RODO. 

3. Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym. Uczestnicy mogą wybrać tryb konferencji oraz 

rodzaj uczestnictwa. 

3.1. Za tryb konferencji rozumie się: 

a)  udział online, 

b)  udział stacjonarny. 

UWAGA Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, zalecany jest wybór trybu online. 

3.2. Za rodzaj uczestnictwa rozumie się: 

a) uczestnictwo czynne z referatem, 

b) uczestnictwo czynne z posterem, 

c) uczestnictwo bierne, 

d) wolny słuchacz. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konferencji. Każda 

zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej. 

5. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski. 

6. Na Konferencji można prezentować wystąpienia w ramach sesji referatowej oraz sesji posterowej. 

Uczestnik, o którym mowa w §1, ust. 3.2.a) i b) zgłasza temat pracy w formularzu zgłoszeniowym. 

6.1.  Za referat uważa się prezentację multimedialną, poruszającą problem badawczy lub 

przedstawiającą pracę przeglądową. Maksymalny czas trwania referatu to 15 minut oraz 

dodatkowo 5 minut na pytania. Jeden referat może być prezentowany przez maksymalnie 

dwóch uczestników, o których mowa w §1, ust. 3.2.a) i b). 
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6.2. Za poster uważa się plakat, w wersji papierowej lub elektronicznej, który porusza problem 

badawczy lub przedstawia pracę przeglądową. Maksymalny czas prezentowania posteru to  

10 minut oraz dodatkowo 5 minut na pytania. Jeden poster może być prezentowany przez 

maksymalnie dwóch uczestników, o których mowa w §1, ust. 3.2.a) i b). 

7. Jeden uczestnik może zaprezentować maksymalnie 2 wystąpienia. 

8. Nad merytoryką Konferencji czuwa Komitet Naukowy powołany przez Organizatorów. 

 

§2 Opłata konferencyjna 

 

1. Uczestnicy, o których mowa w §1, ust. 3.2.a), b) oraz c) zobowiązani są do uiszczenia opłaty 

konferencyjnej w kwocie 100 zł brutto. Numer rachunku do przelewu jest wysyłany w wiadomości 

zwrotnej drogą elektroniczną na adres email, który został podany w trakcie rejestracji przez 

uczestnika. 

2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej uprawnia do: 

2.1. uczestnictwa w obradach, 

2.2. prezentacji wystąpienia, o którym mowa w §1, ust. 6, 

2.3. udziału w części warsztatowej Konferencji, 

2.4. otrzymania materiałów konferencyjnych, 

2.5. nagród za najlepsze prezentacje i postery, 

2.6. opublikowania abstraktu w Książce Abstraktów, 

2.7. opublikowania pracy w recenzowanym czasopiśmie naukowym (20 PKT MNiSW). 

3. W przypadku udziału, jako wolny słuchacz, o którym mowa w §1, ust. 3.2.d), nie pobiera się opłaty 

konferencyjnej. Udział w Konferencji, jako wolny słuchacz uprawnia jedynie do uczestnictwa  

w części obradowej Konferencji. 

4. Na życzenie Uczestnika, Organizator może wystawić fakturę VAT za uczestnictwo w Konferencji. 

Dane do wystawienia faktury, muszą być zgodne z danymi podmiotu wnoszącego opłatę za 

konferencję i należy je dostarczyć do Organizatora drogą elektroniczną poprzez formularz 

rejestracyjny lub drogą mailową do dnia zakończenia przyjmowania opłat. 

 

§3 Nagrody za najlepsze wystąpienie 

 

1. Każde wystąpienie, o którym mowa w §1, ust.6 (zwane dalej wystąpieniami), bierze udział  

w konkursie na najlepszą pracę. 

2. Wystąpienia będą oceniane przez członków Komitetu Naukowego. 
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3. W ocenie pracy będą brane następujące elementy: 

3.1. Sposób prezentowania (wygłaszanie/czytanie). 

3.2. Język i mowa (poprawność językowa, fachowa terminologia, język dostosowany do 

możliwości odbiorców, mowa płynna i dynamiczna, odpowiednia intonacja i głośność 

mówienia). 

3.3. Kontakt z odbiorcą (umiejętność odpowiadania na pytania, umiejętność słuchania). 

3.4. Czas prezentacji (wykorzystanie zaplanowanego czasu). 

3.5. Zawartość merytoryczna (zgodność z tematem). 

3.6. Utrzymanie struktury prezentacji (uporządkowanie przekazu, zachowanie chronologii  

i struktury, wprowadzenie – rozwinięcie – zakończenie i podsumowanie). 

4. Każdy z elementów będzie punktowany przez członków Komitetu Naukowego w skali od 0 – 3, 

gdzie: 

4.1. 3 pkt – zadanie wykonane wzorcowo, 

4.2. 2 pkt – drobne zastrzeżenia, nie rzutujące na całokształt, 

4.3. 1 pkt – duże zastrzeżenia, 

4.4. 0 pkt – nie wywiązanie się z zadania (np. znaczne przekroczenie limitu czasu, brak odpowiedzi 

na pytania itp.). 

5. Ostateczna ocena pracy będzie średnią łącznej liczby punktów przyznanej od każdego członka 

Komitetu Naukowego. 

6. Nagroda przyznawana jest nie indywidualnie, lecz dla autorów pracy. W konkursie zostanie 

przyznanych 6 nagród: za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsca w sesji referatowej oraz sesji 

posterowej. 

7. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. 

8. Wyniki konkursu będą ogłoszona ostatniego dnia Konferencji. 

 

§5 Utrwalenie konferencji 

 

1. Uczestnik wyraża zgodę na stremowanie na żywo, nagrywanie i udostępnianie materiałów z ich 

udziałem tylko i wyłącznie na potrzeby Organizatorów, archiwizacji wydarzenia oraz 

sprawozdawczości w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Doskonała 

Nauka”. 

2. Materiały te nie zostaną upublicznione w celu uzyskania korzyści finansowych. 

 

 

 



                                         
 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych” 

Poznań, 26-27 marca 2021 r. 
 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

§6 Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), Organizatorzy przekazują szczegółowe informacje w dokumencie pod nazwą 

„Klauzula_informacyjna_OKN_Geomatyka_UPP”, który stanowi integralną część niniejszego 

Regulaminu. Dokument ten został zamieszczony na stronie internetowej Konferencji. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konferencji. 

2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji wydarzenia rozstrzyga Organizator Konferencji. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

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

właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej Konferencji. 


