Regulamin Studenckiej Konferencji Kosmicznej 2020
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Studenckiej Konferencji Kosmicznej
2020, zwanej dalej Konferencją.
2. Organizatorem Konferencji są Polska Agencja Kosmiczna (POLSA lub Agencja), z siedzibą w Gdańsku
(ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk) oraz Politechnika Gdańska, z siedzibą w Gdańsku
(ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk), zwani dalej Organizatorami.
3. W ramach Konferencji odbywać się będą wykłady plenarne oraz panele tematyczne. Dokładny plan
konferencji dostępny będzie na stronie internetowej https://polsa.gov.pl/projekty/studenckakonferencja-kosmiczna, zwanej dalej Stroną Konferencji.
4. Konferencja odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora na Stronie
Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji do dnia
rozpoczęcia Konferencji.
5. Konferencja będzie realizowana hybrydowo z możliwością wygłaszania referatów zdalnie, jak i
na miejscu konferencji. Konferencja będzie też streamowana on-line poprzez kanały Agencji.
6. Miejsce konferencji będzie dostosowane do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
7. Uczestnicy konferencji, którzy zdecydują się być na miejscu konferencji zobowiązani
są do przestrzegania panujących zasad bezpieczeństwa, w szczególności regulaminów
obowiązujących na terenie Politechniki Gdańskiej.
8. Uczestnikami Konferencji mogą być studenci polskich uczelni wyższych, polscy studenci
uczący się za granicą, pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych, przedstawiciele
przedsiębiorstw, administracji publicznej, osoby zainteresowane edukacją kosmiczną.
9. Kontakt z organizatorami Konferencji odbywa się przez adres e-mail: skk@polsa.gov.pl
lub telefonicznie z przedstawicielem Organizatora: Adam Dąbrowski, +48 662 805 489.
§ 2 Rejestracja uczestnictwa w Konferencji
1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji
na Stronie Konferencji.
2. Udział w konferencji, zarówno czynny jak i bierny jest bezpłatny.
3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie Konferencji oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich
innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorami.
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§ 3 Zgłoszenie uczestnika wygłaszającego prezentację
Udział czynny możliwy jest po na nadesłaniu abstraktu w terminie wyznaczonym przez
Organizatorów podanym na Stronie Konferencji.
Nadesłane abstrakty zostaną poddane recenzji przez Komitet Naukowy Konferencji wyznaczony
przez Organizatorów.
Tylko referaty, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Organizatorów mogą zostać
wygłoszone.
Uczestnik, którego abstrakt został pozytywnie zaopiniowany, zwany dalej Prelegentem,
jest zobowiązany przysłać pełną wersję referatu wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust.5,
w czasie i formie wskazanej przez Organizatora w celu publikacji materiałów konferencyjnych.
Uczestnik udzieli Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji do korzystania
z referatu, na potrzeby publikacji materiałów konferencyjnych w formie oświadczenia, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Wygłaszane przez Uczestników tezy i poglądy są poglądami wygłaszającego je Uczestnika i
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną a inni uczestnicy są
zobowiązani do poszanowania tych poglądów.
7. Uczestnicy nie mogą wygłaszać tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji
jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym
lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie ideologii i symboliki związanej
z ustrojami totalitarnymi.
8. Prelegent otrzyma jeden egzemplarz materiałów konferencyjnych na koszt Organizatora.
§ 4 Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku ul.
Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem
e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl, tel. 22 380 15 50 lub korespondencyjnie, pisząc na adres
siedziby administratora.
2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować
się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
3) Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko uczestników, e-mail kontaktowy, będą
przetwarzane w celu:
a)podania do wiadomości publicznej informacji o prelegentach (wyłącznie imię i nazwisko,
afiliacja);
b)
wykorzystania referatów przez Organizatorów, ujawniania osoby autora na
egzemplarzach utworu.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Agencję jest art. 6 ust. 1 lit. a
RODO, tj. zgoda, wyrażona przez uczestnika.
5) Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest
możliwy udział w Konferencji.
7) Administrator danych nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania, na podstawie podanych danych osobowych. Dane osobowe nie będą
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
§ 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
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nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede
wszystkim na Stronie Konferencji oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach
społecznościowych.
§ 6 Ustalenia końcowe
W przypadku zaistnienia ryzyka epidemiologicznego, a tym samym sytuacji zagrożenia stanu zdrowia
Uczestników konferencji, Organizator zastrzega sobie możliwość nieinwazyjnej kontroli stanu
zdrowia, poprzez m.in. ustalenie temperatury ciała Uczestnika przy pomocy termometru
bezdotykowego. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren obiektów, gdzie odbywa się
Konferencją, w przypadku odmowy poddania się badaniu. Uczestnik zobowiązuje się także do
samodzielnego zgłoszenia się do personelu Organizatora, obecnego podczas Konferencji, w
przypadku zaobserwowania u siebie symptomów związanych z rozprzestrzeniającą się chorobą
zakaźną.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią
inaczej.
Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu
Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r.,
poz. 2171).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie Konferencji.
Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko autora referatu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł referatu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Egzeplarz utworu przesłany w formie elektronicznej w formacie DOCX: nazwa pliku…………………

Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do prszywołanego powyżej referatu
przesłanego w związku z udziałem w Studenckiej Konferencji Kosmicznej 2020, prawa te nie są w
żadnym stopniu ogrnaiczone a korzystanie z utworu przez Organizatorów nie będzie naruszać praw
osób trzecich.

Niniejszym udzielam Organizatorom nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji
do korzystania z utworu w zakresie:
- publicznego udostępniania i rozpowszechniania w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej
w serwisach i bazach danych, w taki sposób żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;
- utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utwor, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu,
użytcznie lub najem oryginału albo egzemplarzy

……………………………………………………………………………………………..
Miejscowość, data i podpis

