
REGULAMIN
V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ MATEMATYCZNEJ KONFERENCJI

STUDENTÓW „OMATKO!!!”

§1 Postanowienia ogólne

1. V edycja Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów „OMatKo!!!”, zwa-
na w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 13-15 kwiet-
nia 2018 roku na Politechnice Wrocławskiej.

2. Organizatorami Konferencji są:

• Koło Naukowe Inżynierii Finansowej,

• Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”,

• Koło Naukowe Matematyki,

• Koło Naukowe Matematyki Przemysłowej.

3. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie, poświadcza znajomość niniejszego regulaminu.

4. Uczestnikami Konferencji są studenci i doktoranci kierunków: matematyka, matema-
tyka stosowana i im pokrewnych, przedstawiciele Sponsorów oraz zaproszeni przez
Organizatorów goście.

5. Prelekcje w czasie Konferencji będą podzielone na dwa bloki: ‘Teoretyczny‘ i ‘Popu-
larnonaukowy‘. Prelekcje w ramach tych bloków będą się odbywać równolegle.

6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem http://omatko.
im.pwr.wroc.pl

7. Oficjalna aplikacja mobilna Konferencji ‘OMatKoV‘ będzie dostępna przed i w czasie
Konferencji.

§2 Zasady uczestnictwa

1. Warunkami udziału w Konferencji są:

• zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, które może nastąpić wyłącznie za pośred-
nictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konfe-
rencji,

• uiszczenie opłaty w wysokości 30 złotych w przeciągu trzech dni od daty rejestra-
cji,

• przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail omatko@pwr.edu.pl.

2. Opłatę za uczestnictwo w Konferencji należy przesłać na konto fundacji MANUS:
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3. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Kon-
ferencji.

4. Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyję-
ciem zgłoszenia. O niezakwalifikowaniu zgłoszenia, z przyczyn merytorycznych bądź
formalnych, zainteresowana osoba zostanie poinformowana odrębnie drogą elektronicz-
ną.

5. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą uwzględniane.

6. Uczestnictwo w Konferencji może mieć charakter czynny (tj. wygłaszanie prezentacji)
lub bierny (tylko słuchanie prelekcji).

7. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

8. Rezygnacja uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej
i wysłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.

9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji, nie przysługuje mu zwrot
opłaty.

§3 Referaty

1. Warunkiem koniecznym, by wziąć czynny udział w Konferencji, jest zgłoszenie te-
matu referatu wraz z abstraktem oraz nazwy bloku (‘Teoretyczny‘ lub ‘Popularno-
naukowy‘), w ramach którego ma się odbyć prezentacja, w terminie do 18 marca
2018r. Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres
omatko@pwr.edu.pl.

2. Mile widziane, choć niekonieczne, będzie załączenie krótkiego filmiku zawierającego
autoprezentację i uzasadnienie, dlaczego referat jest wart zaprezentowania w czasie
Konferencji.

3. Sposród nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy w ciągu 7 dni wybierają te, które zostaną
zaprezentowane na Konferencji. Pozostałe trafiają na listę rezerwową.

4. W przypadku gdy zgłoszeń z jednego bloku tematycznego będzie znacząco więcej, Or-
ganizator może zdecydować o przyjęciu większej liczby referatów z tego bloku kosztem
drugiego bloku.

5. Organizatorzy w ciągu 3 dni od podjęcia decyzji powiadamiają uczestników, czy ich
referaty zostały wybrane. Prelegenci są zobowiązani w ciągu 5 dni potwierdzić chęć
prezentacji.

6. W przypadku gdy prelegent zrezygnuje z możliwości przedstawienia prezentacji, po-
winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora w formie pisemnej za po-
średnictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.

7. W przypadku braku potwierdzenia lub rezygnacji z chęci wygłaszania referatu Orga-
nizator zaprasza kolejną osobę z listy rezerwowej.



§4 Ocena wystąpień

1. Prelegenci wezmą udział w plebiscycie na najlepszy referat.

2. Każdy uczestnik będzie miał możliwość oceny wszystkich prezentowanych referatów w ska-
li od 1 do 5 poprzez oficjalną aplikację ‘OMatKoV‘ lub poprzez formularz wydawany
przy rejestracji na specjalne życzenie uczestnika.

3. By referat wziął udział w konkursie, musi uzyskać oceny od co najmiej 30% uczestni-
ków Konferencji.

4. Autorzy trzech referatów, które zostaną najwyżej ocenione, otrzymają nagrody rze-
czowe od Organizatorów.

5. Organizatorzy nagrodzą ponadto po jednym referacie, wytypowanym przez specjalną
komisję z obu bloków tematycznych.

6. Wyniki konkursów zostaną przedstawione podczas oficjalnego zakończenia Konferencji
i opublikowane na stronie internetowej oraz w innych mediach społecznościowych.

§5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgła-
szane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie
14 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6 Postanowienia końcowe

1. W przypadku gdy Konferecja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora,
opłata Konferencyjna zostanie zwrócona Uczestnikom na wskazane przez nich konta
bankowe.

2. W przypadku gdy Konferecja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizato-
ra, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek
opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zle-
conych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzy-
gane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji oznacza akcep-
tację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porząd-
kowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organiza-
torem.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.



6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.
133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazu-
je, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym
osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko,
adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i słu-
żą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem
Konferencji.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie znisz-
czenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane
z Konferencją.

9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki właściwych dla nauki, tj. wy-
strzegania się zachowań opisanych jako guest-authorship, ghostwriting, plagiat, auto-
plagiat, jak również zobowiązani są do umieszczenia informacji o źródłach finansowania
i wsparcia badań (financial disclosure).

10. Wszystkie wykryte formy nieetycznego zachowania będą eliminowane zgodnie z do-
stępnymi środkami prawnymi.


