REGULAMIN
VI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ MATEMATYCZNEJ
KONFERENCJI STUDENTÓW „OMatKo!!!”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. VI edycja Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów
„OMatKo!!!”, zwana jest w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywającą się w terminie 12-14 kwietnia 2019 roku na Politechnice Wrocławskiej.
2. Organizatorami Konferencji są:
Koło Naukowe Inżynierii Finansowej,
Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”,
Koło Naukowe Matematyki.
3. Uczestnik, zgłaszając swój udział w konferencji, poprzez wypełnienie
formularza zapisowego, poświadcza znajomość niniejszego regulaminu.
4. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających w miejscu odbywającej się Konferencji. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
zapisów regulaminu oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych
i przedstawicieli Organizatora.
5. Prelekcje w czasie Konferencji będą podzielone na dwa bloki: “Matematyka teoretyczna” i “Matematyka stosowana”. Prelekcje w ramach tych
bloków będą się odbywać równolegle.
6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem
http://omatko.im.pwr.wroc.pl. W formie aplikacji webowej będzie dostępny przed i w trakcie trwania Konferencji.
7. Celem Wydarzenia jest rozwój naukowy studentów i doktorantów, szerzenie oraz popularyzacja matematyki i jej zastosowań, a także promocja Wrocławia oraz Politechniki Wrocławskiej na arenie ogólnopolskiej,
co znacznie ułatwia nawiązanie współpracy uczelni wyższych w Polsce.
Dzięki idei „studenci - studentom”, przyświecającej Organizatorom Konferencji, Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, wyników badań i problemów naukowych.
§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami Konferencji są studenci i doktoranci kierunków: matematyka oraz matematyka stosowana i im pokrewnych, przedstawiciele Sponsorów oraz zaproszeni przez Organizatorów Goście.
2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby powyżej 18 roku
życia.
3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowywania się poleceniom Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.
4. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń oraz sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia oraz na terenie Politechniki Wrocławskiej.

5. Zabronione jest zastawianie lub tarasowanie wyjść i dróg ewakuacyjnych,
dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów, a także innych
urządzeń, które są niezbędne w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej
lub gaśniczej podczas imprezy.
6. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką oraz może być
zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności materialnej, jak i prawnej.
7. W przypadku spowodowania zniszczeń przez Uczestnika Wydarzenia zostaje sporządzony przez Organizatora Protokół incydentu, w którym
sprawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód.
W przypadku umyślnego spowodowania zniszczeń, po spisaniu Protokołu nastąpi natychmiastowe wydalenie z Wydarzenia, zgodnie z wcześniej
opisanymi zasadami.
8. Organizator powiadomi Policję w przypadku przebywania na terenie Wydarzenia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzkiego, a także mienia w obrębie Wydarzenia.
9. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu
oraz zakłócanie porządku publicznego upoważnia Organizatora do wykluczenia tej osoby z udziału w Wydarzeniu.
10. Warunkami udziału w Konferencji są: zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, które może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konferencji, uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 35 złotych w przeciągu trzech
dni od daty rejestracji, przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na
adres e-mail omatko@pwr.edu.pl.
11. Opłatę za uczestnictwo w Konferencji należy dokonać poprzez portal polibudka.pl. Odnośnik do wykupienia uczestnictwa w Konferencji zostanie
podany na stronie Konferencji.
12. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT
za udział w Konferencji opłacony wcześniej za pośrednictwem portalu
polibudka.pl. Prośba musi zostać zgłoszona najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
13. Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. O niezakwalifikowaniu zgłoszenia, z przyczyn
merytorycznych bądź formalnych, zainteresowana osoba zostanie poinformowana odrębnie drogą elektroniczną.
14. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
15. Uczestnictwo w Konferencji może mieć charakter czynny (tj. wygłaszanie
prezentacji) lub bierny (słuchanie prelekcji).
16. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
17. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana
drogą mailową. Rezygnację należy przesłać na adres omatko@pwr.edu.pl.

18. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji, nie przysługuje mu zwrot opłaty.
19. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej w trakcie Wydarzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
1. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w
sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegania zakazu:
• posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników Wydarzenia,
• posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,
• wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych,
• wprowadzanie zwierząt za wyjątkiem psów przewodników i psów
asystujących.
2. Osoba wpuszczająca na teren Wydarzenia może odmówić (po konsultacji
z Organizatorem lub bez niej) wstępu lub wyprosić z terenu Wydarzenia
osobę:
• u której stwierdzono posiadanie broni lub jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych Uczestników
oraz w innych uzasadnionych przypadkach,
• będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających.
3. Osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie lub przebywania na
nim oraz osobom usuniętym z terenu Wydarzenia, zgodnie z Regulaminem, nie przysługuje prawo do zwrotu należności za udział.
4. Uczestnik w wypadku nieoczekiwanych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu zobowiązany jest opuścić miejsce zagrożenia i postępować zgodnie
z poleceniami Organizatora lub innych służb porządkowych i ratowniczych.
5. Uczestnik imprezy w razie zauważenia pożaru lub jakiegokolwiek innego zagrożenia dla osób lub mienia na terenie imprezy obowiązany jest
natychmiast powiadomić Organizatorów lub służbę porządkową Wydarzenia.
6. Przewiduje się możliwość wcześniejszego zakończenia imprezy, jeśli Organizator lub inna upoważniona osoba uzna, że może być zagrożone zdrowie
i życie Uczestników imprezy.
7. Jeśli Organizator wyznaczy strefy ograniczonego wejścia np. strefę techniczną przeznaczoną na sprzęt i dla obsługi, to wejście tam nieupoważnionych Uczestników Wydarzenia jest zabronione.

§ 4 Referaty
1. Warunkiem koniecznym, by wygłosić prelekcję w trakcie Konferencji, jest
zgłoszenie tematu referatu wraz z abstraktem oraz nazwy bloku (‘Matematyka Teoretyczna‘ lub ‘Matematyka Stosowana‘), w ramach którego
ma się odbyć prezentacja, w terminie do 27 marca 2019 r. Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres
omatko@pwr.edu.pl.
2. Warunkiem koniecznym do prezentacji plakatu naukowego na sesji plakatowej jest zgłoszenie tematu w terminie do 27 marca 2019 r. Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres
omatko@pwr.edu.pl.
3. Warunkiem koniecznym do prezentacji koła naukowego podczas Konferencji jest przesłanie opisu koła wraz ze szczegółami dotyczącymi prezentacji w terminie do 27 marca 2019 r. Niezbędne informacje należy
przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy w ciągu 7 dni od zakończenia zapisów wybierają te, które zostaną zaprezentowane na Konferencji.
Pozostałe trafiają na listę rezerwową.
5. W przypadku gdy zgłoszeń z jednego bloku tematycznego będzie znacznie więcej, Organizator może zdecydować o przyjęciu większej liczby referatów z tego bloku kosztem drugiego bloku.
6. Organizator poinformuje Uczestników, czy ich referaty zostały wybrane.
Prelegenci są zobowiązani w ciągu 2 dni potwierdzić chęć prezentacji.
7. W przypadku gdy prelegent zrezygnuje z możliwości przedstawienia prezentacji, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail na adres omatko@pwr.edu.pl.
8. W przypadku braku potwierdzenia lub rezygnacji z chęci wygłaszania
referatu Organizator zaprasza kolejną osobę z listy rezerwowej.
§ 5 Ocena wystąpień
1. Prelegenci wezmą udział w plebiscycie na najlepszy referat.
2. Każdy Uczestnik będzie miał możliwość oceny wszystkich prezentowanych referatów w skali od 1 do 5 w 2 kategoriach - ”merytoryka” oraz
”forma prezentacji”, które będą sumowane z wagami odpowiednio 0.6
i 0.4. Głosowanie możliwe będzie poprzez oficjalną aplikację webową
lub poprzez formularz wydawany przy rejestracji na specjalne życzenie
Uczestnika.
3. By referat wziął udział w konkursie, musi uzyskać oceny od co najmniej
20% Uczestników Konferencji.
4. Autorzy trzech referatów, które zostaną najwyżej ocenione, otrzymają
nagrody rzeczowe 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.
§ 6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane 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.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych
zmianach w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Wydarzenia.
3. W przypadku gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od
Organizatora, opłata konferencyjna zostanie zwrócona Uczestnikom na
wskazane przez nich konta bankowe.
4. W przypadku gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych
od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania
lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez
Uczestników Konferencji.
5. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Wydarzenia tylko, gdy wszyscy Uczestnicy przestrzegają Regulaminu oraz prawa polskiego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki i konsekwencje czynów,
będące wynikiem nieprzestrzegania postanowień oraz zarządzeń Organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania
wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.
8. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. 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 przekazuje, 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 służą tylko
i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialna za dokonane przez
siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki właściwych dla
nauki, tj. wystrzegania się zachowań opisanych jako guest-authorship,
ghostwriting, plagiat, autoplagiat, jak również zobowiązani są do umieszczenia informacji o źródłach finansowania i wsparcia badań (financial
disclosure).
14. Wszystkie wykryte formy nieetycznego zachowania będą eliminowane
zgodnie z dostępnymi środkami prawnymi.
15. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://omatko.im.pwr.wroc.pl/
16. Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2019 r. do zakończenia Wydarzenia.

