
Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej 
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej 
 

REGULAMIN 
Konferencja Naukowa VibDiag 2021 

Poznań, 24 listopada 2021r.  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
1. Organizatorami Konferencji Naukowej są: Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki 

Poznańskiej i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. 
2. Uczestnikiem konferencji może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna,  

w szczególności student, doktorant, pracownik naukowy, przedstawiciel firmy, który 
spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w §2 Regulaminu Uczestnictwa punkt 1. 

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa na 
Konferencję Naukową VibDiag 2021 i obowiązują wszystkich Uczestników. 

4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 
Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy 
stronami.  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§2 
1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika VibDiag 2021 jest spełnienie łącznie 

poniższych postanowień:  
a) Rejestracja drogą mailową poprzez przesłanie wypełnionego komputerowo formularza 

w formacie *.doc, *.docx lub *.pdf, na adres bartosz.jakubek@put.poznan.pl; 
(formularz do pobrania na vibdiag.put.poznan.pl)  

b) Otrzymanie od organizatora potwierdzenia rejestracji i/lub akceptacji streszczenia; w 
przypadku braku potwierdzenia w ciągu 5 dni od momentu dokonania rejestracji 
uprasza się o kontakt pod adresem  bartosz.jakubek @put.poznan.pl; 

c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w kwocie i terminie podanym w komunikacie i na 
stronie vibdiag.put.poznan.pl. Brak wniesienia opłaty oznacza rezygnację 
z uczestnictwa w konferencji, o czym zostanie poinformowany uczestnik drogą 
mailową. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do terminowego naniesienia ewentualnych poprawek 
w streszczeniu, po czym otrzymuje maila z finalną informacją o przyjęciu bądź 
odrzuceniu referatu. W przypadku braku informacji o przyjęciu referatu uczestnik 
powinien niezwłocznie skontaktować się z Komitetem Organizacyjnym. 

3. Wszyscy uczestnicy mają możliwość publikacji prac w języku angielskim,  
w kolejnych numerach czasopisma VPS - Vibrations in Physical Systems (ISSN: 0860-
6897) vibsys.put.poznan.pl, indeksowanego w bazie SCOPUS 
www.scopus.com/sourceid/21100218015 (40 pkt.). Informacje dotyczące procesu 
publikacyjnego znajdują się na stronie czasopisma.  



 

ZASADY KONFERENCJI 

§3 
1. Konferencja odbywa się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków łączności 

elektronicznej. 
2. Termin rejestracji na Konferencję upływa 29 października 2021 roku. Organizator może 

wydłużyć okres rejestracji.  
3. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim bieżących 

zmian. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji lub nieprzyjęcia zgłoszonych tematów 

i ich kwalifikacji do prezentacji. 
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje 

przedstawione przez niego, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, prezentacje, 
materiały reklamowe. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie 
wypowiedzi i prezentacje przedstawione podczas Konferencji przez niego lub 
delegowane przez niego osoby. 

PŁATNOŚCI 

§4 
1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Uczestnikowi przysługuje 

prawo do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej wyłącznie w przypadku nieprzyjęcia 
zgłoszonego przez niego tematu przez Komitet Organizacyjny. 

2. Sposób dokonania wpłaty oraz terminy realizacji zostały uregulowane na stronie 
internetowej dotyczącej konferencji. Szczegóły dostępne pod adresem 
vibdiag.put.poznan.pl. 

3. Opłatę należy wnieść na konto 89 1090 1362 0000 0001 1667 8037 BZ WBK SA  
6 O/P-ń: w tytule przelewu prosimy zamieścić VibDiag 2021, imię i nazwisko 
uczestnika oraz nazwę uczelni (lub miejsce zatrudnienia). Opłatę należy wnieść 
indywidualnie za każdego uczestnika. Każdy uczestnik otrzymuje osobną fakturę. 
  

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI 

§5 
1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez 

przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: bartosz.jakubek@put.poznan.pl 
2. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi, z wykluczeniem sytuacji opisanej w §4 

Regulaminu Uczestnictwa punkt 1. 
 

 

 

 

 

 



WIZERUNEK 

§6 
1. Przebieg Konferencji może być rejestrowany przez Organizatora oraz inne podmioty za 

zgodą Organizatora.  
2. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich 

praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażaniem zgody na komercyjne 
wykorzystanie przez Organizatora. 

3. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, oraz obejmuje wszelkie formy 
publikacji, w tym także w Internecie, na plakatach i ulotkach, oraz w telewizji. Uczestnik 
zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu 
wykorzystywania jego wizerunku.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§7 
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), informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii 
Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 36 39. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, 
który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice 
Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: 
iod@put.poznan.pl. 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji 
i rozliczenia konferencji VibDiag 2021 a także w celach archiwizacyjnych 
i rozliczalności wymaganej przepisami prawa.  

4. Dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa.  

5. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane są na podstawie zgody zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz, z zastrzeżeniem 
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiadacie prawo cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO. 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§8 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów 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 


