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Regulamin konferencji naukowej pn. 

Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Konferencja organizowana jest przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk     

      Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wraz ze współorganizatorami.  

      pod nazwą: VII Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”,  zwana w dalszej  

      części regulaminu – Konferencją. 

2. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 września 2021 roku w Akademii Wojsk Lądowych           

     imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.  

3. Nad częścią naukową Konferencji nadzór pełnią: Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz    

     Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.   

4. Konferencja składa się z paneli wykładowych,  seminariów-warsztatów oraz panelu  

    posterowego.   

5. Podczas konferencji odbędzie się również posiedzenie szkoleniowe.  

6. Panele seminaryjne (warsztaty), mają charakter posiedzeń szkoleniowych. 

7. Za udział w konferencji i panelach seminaryjnych oraz posiedzeniach szkoleniowych 

przyznawane są punkty edukacyjne. O ich ilości organizator poinformuje na stronie konferencji  

i stronie facebook w miesiącu lipcu 2021 r. Punkty zostaną wpisywane do książeczek doskonalenia 

zawodowego w ostatnim dniu konferencji na podstawie list udziału w panelach seminaryjnych  

i posiedzeniu szkoleniowym.  

8. Uczestnikiem Sympozjum może być oficer, ratownik, ratownik medyczny, pielęgniarka/arz, 

lekarz, ratownik medyczny, student kierunków medycznych, nauczyciel klas mundurowych 

prowadzący przedmioty medyczne oraz osoby związane z ratownictwem medycznym. Organizator 

dopuszcza udział osób towarzyszących.  

9. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja uczestnika poprzez formularz 

zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.awl.edu.pl/konferencja-systemy-

ratownicze  oraz wniesienie opłaty za udział w terminie do 14 dni od daty rejestracji.  

Rejestracja będzie aktywna do dnia  31 sierpnia 2021 r.  

10. Każdy uczestnik Konferencji oraz  kursu otrzyma zaświadczenie uczestnictwa. 

11. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski. Organizator zapewnia jednak,  

że w przypadku gości zagranicznych będzie prowadzone profesjonalne tłumaczenie.  

12. Nie ma możliwości zwrotów kosztów za dokonany udział w konferencji. Istnieje możliwość 

zmiany osoby korzystającej z udziału w konferencji. Jednakże, musi zostać to ustalone ze 

współorganizatorem oraz  za obopólną zgodą - porozumieniem osoby bezpośrednio wpłacającej  

a organizatorem. 

§2 Warunki zgłaszania wystąpienia, publikacji oraz posteru 

1. Komitet Naukowy Konferencji przyjmuje propozycje wystąpień, plakatu do sesji posterowej oraz 

     publikacji do dnia 10.07.2021 r.  

2. Propozycje wystąpień, plakatów do sesji posterowej oraz artykuł należy przesłać w formie  

    elektronicznej ( wystąpienie prezentacja Power Point - krótki opis) wzór plakatu w formacie A-4  

    wraz z krótkim opisem) w terminie wymienionym na stronie na adres: 

     systemyratownicze@awl.edu.pl 

3. Kwalifikacji  dokonuje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przy wsparciu Komitetu  

    Naukowego Konferencji. 
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4. Decyzje w zakresie kwalifikacji prac nie podlegają odwołaniu. 

5. Na Konferencję przyjmowane będą wystąpienia oraz postery oparte na klinicznych,  

    doświadczalnych  i poglądowych tematach nawiązujących do tematyki poszczególnych paneli i  

    tematyki konferencji.  

6. Wygłoszenie wystąpienia będzie potwierdzone Certyfikatem z zawartym tematem pracy i jej  

     autorami. 

§3 Uczestnictwo 

1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracji (on-line)  

    oraz dokonanie wpłaty na konto bankowe Akademii Wojsk Lądowych (    ) w terminie do 14 dni  

    od daty zgłoszenia/rejestracji. Ewentualnie ( dotyczy uczestników z jednostek wojskowych)  

    dołączone zapotrzebowanie z jednostki WOG. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie  

    zgłoszenie/rejestracja zostanie automatycznie usunięta z listy. 

2. Zgłoszenia/rejestracja jest prowadzona do dnia 31.08.2021 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą  

    przyjmowane.  

3. Wszystkie osoby dokonujące zgłoszenia/rejestracji, otrzymają potwierdzenie przyjęcia  

     zgłoszenia, które będzie przesłane e-mailem. 

4. W przypadkach losowych ( tylko z potwierdzonymi stosownymi dokumentami) i konieczności  

     rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 1 września  2021 roku organizator  

     zwraca wpłatę za uczestnictwo w Konferencji pomniejszoną o 30% kosztów operacyjnych.  

     Po tym terminie opłaty nie będą zwracane. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku  

    znacznego przekroczenia ilości dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji. 

6. Opłata rejestracyjna obejmuje: 

a) udział w konferencji; 

b) udział w wybranych warsztatach (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń); 

c) materiały konferencyjne; 

d) zaświadczenie o udziale; 

e) udział w uroczystej kolacji i imprezie towarzyszącej 23.09.2021r.; 

f) przerwy kawowe; 

g) obiad i poczęstunek wojskowy w dniu 23-24.09.2021r. 

 

§4 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konferencji jest Akademia  

     Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki.  

2. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), organizator konferencji, nie przekazuje, nie sprzedaje  

     i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.     

     Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko  

      i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji. 
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3. Uczestnictwo w Konferencji „Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe” jest  

     równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie,  

     zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie  

     wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez  

     konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych  

     i reklamowych wydarzenia.  Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania  

     wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim  

     na stronie internetowej AWL pod adresem www. awl.edu.pl/konferencja-systemy-ratownicze  

     oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook  

      www.facebook.com/systemyratownicze itp. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu lub formuły konferencji w sytuacji jeżeli sytuacja  

     epidemiczna lub zalecenia Ministerstw zostaną zmienione.  

2. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu  

     obiektu, organizator ma prawo do usunięcia Wystawcy lub Uczestnika z terenu Konferencji,  

     również za pomocą służb porządkowych. 

3. Uczestnik Konferencji ponosi koszty naprawienia wyrządzonych szkód. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych     

    – do odwołania, lub przełożenia terminu Konferencji. W przypadku, gdy Konferencja nie  

    odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora, na które nie miał on wpływu  

   Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania jedynie do zwrotu opłat związanych z  

    Uczestnictwem w Konferencji, gdyby zmieniony termin nie był dla uczestnika dogodny.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby  

    organizatora. 

 

 


