REGULAMIN Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Architektura miasta. Dialog i doświadczanie.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konferencja naukowa Architektura miasta. Dialog i doświadczanie, zwana w dalszej części
Regulaminu Konferencją, odbędzie się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Auli
budynku Rektoratu przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, w dniu 5 kwietnia 2019 r.
2. Organizatorem Konferencji jest Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych.
3. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje zgrupowane w blokach tematycznych i dyskusje
po każdym bloku tematycznym oraz wystawa posterów.
4. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.
5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
6. Uczestnictwo bierne oznacza wyłącznie chęć obecności na Konferencji, bez wystąpienia ani
udziału w wystawie posterów. Uczestnictwo czynne oznacza chęć opublikowania artykułu
oraz zaprezentowania referatu podczas sesji wykładowej.
7. Czynnym Uczestnikiem Konferencji jest osoba, której Zgłoszenie Uczestnictwa zostało
pozytywnie zaopiniowane przez Radę Naukową Konferencji.
8. Program Konferencji stanowi harmonogram sesji, przerw i ewentualnych wydarzeń
dodatkowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Programie Konferencji oraz
zobowiązują się do publikowania stronie internetowej konferencji aktualnych informacji.
9. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem:
https://architekturamiasta.asp.waw.pl/, mail do kontaktów: architektura.miasta@asp.waw.pl
§ 2 Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
1. Warunkiem czynnego Uczestnictwa (wystąpienia lub prezentacji posteru) w konferencji jest:
a) przesłanie na adres email Organizatora architektura.miasta@asp.waw.pl
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia Uczestnictwa (pobranego ze
strony internetowej konferencji: https://architekturamiasta.asp.waw.pl/) wraz z
abstraktem prezentowanego artykułu (do 2500 znaków, w formacie .doc lub .docx)
lub posterem (wymiary 70x100cm, orientacja pionowa, 300 dpi, CMYK, w formacie
.TIFF).
b) Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia akceptacji Zgłoszenia Uczestnictwa przez
Radę Naukową Konferencji.
2. Ostateczny termin nadsyłania Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu
25.02.2019 r.
3. Rada Naukowa Konferencji zastrzega sobie prawo do wybierania artykułów spośród
otrzymanych zgłoszeń.
4. Organizator powiadomi drogą elektroniczną osoby wysyłające Zgłoszenie Uczestnictwa o
akceptacji lub odmowie przyjęcia wystąpienia do dnia 05.03.2019r..
5. Przesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa czynnego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
konferencji.
6. Czynny Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na publikację abstraktu swojego artykułu lub
posteru na stronie internetowej Konferencji.
7. Każdy z czynnych Uczestników Konferencji otrzyma po Konferencji potwierdzenie udziału.

8.
9.
10.
11.

Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
Czynny udział w Konferencji jest bezpłatny.
Uczestnictwo bierne w konferencji (jako słuchacz) nie wymaga zgłoszenia i jest bezpłatne.
Uczestnik czynny może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z
udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej, przesłanej na adres e-mail:
architektura.miasta@asp.waw.pl z żądaniem potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych.
Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony
Organizatora.
§3 Publikacja
1. Organizator planuje wydanie publikacji - monografii poświęconej tematowi Konferencji,
zawierającej artykuły zaprezentowane podczas Konferencji, dostępnej w wersji on-line oraz w
formie papierowej.
2. Każdy z czynnych uczestników konferencji zobowiązany jest do wysłania gotowego artykułu w
formie elektronicznej w formacie doc lub docx, w języku polskim na adres e-mail:
architektura.miasta@asp.waw.pl do dnia 30.04.2019 r. Nazwą pliku powinno być nazwisko
autora/autorów oraz tytuł artykułu.
3. Artykuł nie może naruszać praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób trzecich
w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz nie może być wcześniej publikowany.
4. Tekst artykułu musi spełniać wymogi edytorskie Organizatora:
a) nie mniejszy niż 12000 znaków wraz z ilustracjami (czcionka Times New Roman, 11 pt)
w formacie .doc lub .docx
b) zawierać streszczenie
c) zawierać notkę o autorze / autorach
d) artykuł, streszczenie i notka - w wersji polskiej i angielskiej
5. Każdy z czynnych Uczestników konferencji, którego artykuł został opublikowany w monografii,
otrzyma jeden egzemplarz publikacji.
6. Wszyscy wymienieni Współautorzy (o ile tacy występują) i Autorzy, po zapoznaniu się ze
zredagowaną treścią artykułu zaakceptują ją i wyrażają zgodę na publikację w formie
pisemnej.
7. Autorzy artykułów nie otrzymują honorariów za napisane i opublikowane artykuły.
8. Artykuły zrecenzowane muszą zawierać konieczne poprawki, w przeciwnym razie będą
odrzucane.
9. W przypadku negatywnej opinii recenzentów artykuł może zostać niedopuszczony do
publikacji.
§4 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w
formie pisemnej listem poleconym na adres Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa.
2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od
dnia zakończenia Konferencji. Po upływie tego terminu żadne reklamacje nie będą
rozpatrywane.
§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej

przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.
2. Uczestnictwo w Konferencji 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 Konferencji. 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 Konferencji pod
adresem https://architekturamiasta.asp.waw.pl/ oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na
portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.
§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Akademia Sztuk Pięknych w
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa.). Z Inspektorem Ochrony
Danych można kontaktować się pod adresem: iodo@asp.waw.pl.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest czynne uczestniczenie w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Architektura miasta. Dialog i doświadczanie”.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konferencji. Niepodanie danych
uniemożliwi wzięcie udziału w Konferencji.
4. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konferencji, rozliczenia oraz
okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące wsparcie techniczne Konferencji oraz organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo
dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać kontaktując się w sposób określony w pkt. 1.
Zakres uprawnień oraz sytuacje w których można z nich skorzystać są określone przepisami
prawa. Możliwość skorzystania z niektórych uprawnień może być m.in. uzależniona do podstawy prawnej, celu lub sposobu ich przetwarzania.
7. W zakresie, w jakim udzielona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego
prawa, można wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Akademia nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych. Ponadto Akademia nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji
międzynarodowych.
§5 Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Prelegentów, kolejności oraz tematyki ich
wystąpień z przyczyn od Organizatorów niezależnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego
niezależnych. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych
przez Uczestnika w związku z Konferencją.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej liczby
Uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatorów.
4. W przypadku odwołania Konferencji, Organizatorzy zobowiązują się powiadomić o tym fakcie
Uczestników najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą Konferencji.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
6. Wysłanie Zgłoszenia Uczestnictwa oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a
także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych
między Uczestnikiem a Organizatorem.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. 10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
(Dz. U. poz. 1000.).
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

