REGULAMIN KONFERENCJI ENERGAS
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument jest regulaminem Konferencji Techniczno – Naukowej ENERGAS, która odbędzie
się w dniach i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a. Organizator: Katedra Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki
Śląskiej w Gliwicach oraz Gascontrol Polska Sp. z o.o.
b. Konferencja: Konferencja Techniczno - Naukowa ENERGAS
c. Uczestnik: podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności doktorant, pracownik naukowy
przedstawiciel firmy, dokonujący rejestracji poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie internetowej Konferencji;
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji
i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej Konferencji aktualnych informacji.
4. W ramach Konferencji przewidziane są prezentacje ustne.
5. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski. Organizator dopuszcza również możliwość
wystąpienia w języku angielskim.
6. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże Organizator ma prawo podzielić zgłoszone
tematy wystąpień na panele tematyczne po zakończeniu rejestracji.
7. Nad merytoryką Konferencji czuwa Komitet Naukowy powołany przez Organizatora, zrzeszający
członków z Politechniki Śląskiej, a także przedstawicieli przemysłu.
8. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
a przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.
9. Wszystkie terminy zawarte w niniejszym regulaminie są wiążące i nieprzekraczalne, chyba że
Organizator postanowi inaczej.

§2 Zgłoszenie udziału
1. Konferencja skierowana jest zarówno do przedstawicieli środowisk naukowych jak również
przedstawicieli szeroko rozumianego przemysłu gazowniczego oraz energetycznego, przedstawicieli
Inwestorów, Wykonawców oraz Biur Projektowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
a. przesłanie drogą elektroniczną, do dnia określonego przez Organizatora, wypełnionego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na Stronie internetowej Konferencji;
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b. uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia określonego przez Organizatora.
3. Organizator ma prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń. Ewentualna decyzja zostanie umieszczona
na stronie internetowej Konferencji.

§3 Opłata konferencyjna
1. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1890 PLN netto (w pokoju dwuosobowym) lub 2190 PLN
netto (w pokoju jednoosobowym). Cena obejmuje:
- uczestnictwo w Konferencji;
- zakwaterowanie w Hotelu Kocierz & Spa (możliwość korzystania z basenu oraz sauny);
- pełne wyżywienie;
- materiały konferencyjne;
- upominek.
2. Opłata konferencyjna powinna zostać uiszczona do dnia określonego przez Organizatora.
W przypadku braku wpłaty lub wpłaty po przekroczeniu terminu, Organizator ma prawo do skreślenia
Uczestnika z listy uczestników Konferencji.
3. Do 21 dni przed wydarzeniem Uczestnik ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z udziału
w Konferencji. Po upływie ww. terminu Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty konferencyjnej
nawet w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji.
4. W przypadkach, w których Uczestnik nie może wziąć udziału w Konferencji po terminie 05.01.2022r.
możliwa jest zmiana danych personalnych osoby, która weźmie udział w Konferencji. Uczestnik
zobowiązany jest do wysłania nowego formularza zgłoszenia i przekazania wyraźnej informacji
o zmianie danych uczestnika.
5. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w Konferencji po wyżej wymienionym terminie jest
zobowiązany do niezwłocznego i skutecznego poinformowania Organizatora o tym fakcie. Wniesiona
opłata konferencyjna nie jest zwracana.
6. Dane do przelewu podane są na formularzu zgłoszeniowym.

§4 Obrady
1. Czas prezentacji ustnej wynosi maksymalnie 25 minut na prezentację i 5 minut na dyskusję.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały oraz wypowiedzi przedstawione
przez niego podczas Konferencji.
3. Uczestnik zobowiązany jest
w trakcie trwania Konferencji.

do

zaprezentowania
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zgłoszonego przez siebie

referatu

§5 Postanowienia końcowe
1. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, na zasadach
wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833
z późniejszymi zmianami) oraz otrzymywanie informacji na temat wydarzeń i projektów realizowanych
przez Organizatora.
2. Wszystkie dane osobowe przechowywane są przez Organizatora w czasie trwania konferencji oraz
po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń
z tytułu płatności za udział w Konferencji. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki
bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia Konferencji w przypadku zaistnienia okoliczności
od niego niezależnych.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
Konferencji.
5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie
z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
6. Kwestie sporne oraz nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego. Wydarzenie przeprowadzone będzie z poszanowaniem właściwych
wytycznych Inspekcji Sanitarnej, jednakże Organizator w możliwie najdalej idącym zakresie
przewidzianym przez powszechnie obowiązujące regulacje prawne, wyłącza odpowiedzialność wobec
Uczestników za skutki zdrowotne związane z przyjazdem oraz pobytem na danym wydarzeniu.
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