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Regulamin III Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacje w 

Przemyśle Chemicznym” 

I. Postanowienia ogólne

1. III Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”, zwana

w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konferencją” odbywać się będzie w terminie

29 – 30 października 2019 r. w obiektach należących do Politechniki Śląskiej.

2. Organizatorem Konferencji jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą

w Warszawie, w dalszej części niniejszego Regulaminu zwana „Organizatorem”

lub „PIPC”.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich jego Uczestników.

Z chwilą zgłoszenia udziału w Konferencji, Uczestnik potwierdza zapoznanie

się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptację.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu, Programu Konferencji

w zakresie tematyki, długości trwania poszczególnych Sesji.

5. W przypadku zmiany miejsca lub terminu Konferencji, Organizator zobowiązany jest

do niezwłocznego pisemnego lub mailowego powiadomienia o zmianie wszystkich

Uczestników.

II. Zasady uczestnictwa

1. Warunki udziału.

1.1 Materiały informacyjne dotyczące Konferencji umieszczone są na stronie 

www.pipc.org.pl 

1.2 Zgłoszenie udziału w Konferencji następuje poprzez wypełnienie i przesłanie 

elektronicznego formularza uczestnictwa (zwanego dalej Deklaracją Zgłoszenia), 

poprzez dedykowany system rejestracji uczestników, na podstawie unikalnego linku 

kierującego do strony wydarzenia. Członkowie PIPC mają pierwszeństwo rejestracji 

na Konferencję. 

1.3 Rejestracja Uczestników rozpoczyna się w dniu 23.07.2019 o godz. 10:00 i trwa:w 

odniesieniu do Prelegentów wraz z wystąpieniem do: 22.09.2019 r. 

b) w odniesieniu do przygotowujących prace posterowe do: 30.09.2019 r.

c) w odniesieniu do pozostałych Uczestników do końca: 06.10.2019 r.

1.4  W celu zgłoszenia swojego udziału w Konferencji Uczestnik zobowiązany jest: 

a) wypełnić elektroniczną Deklarację Zgłoszenia oraz przesłać ją za

pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 1.2. powyżej do

Organizatora Konferencji w wyznaczonym terminie. Przesłanie Deklaracji

Zgłoszenia następuje automatycznie po naciśnięciu klawisza funkcyjnego

„Zapisz” na końcowym etapie procedury.
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b) wypełnić elektroniczną Deklarację Zgłoszenia oraz przesłać ją za

pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 1.2. powyżej do

Organizatora Konferencji w wyznaczonym terminie. Przesłanie Deklaracji

Zgłoszenia następuje automatycznie po naciśnięciu klawisza funkcyjnego

„Zapisz” na końcowym etapie procedury.

c) Uiścić opłatę za udział w Konferencji, na podstawie otrzymanej faktury pro

forma, generowanej automatycznie przez system zakupu. W przypadku

Członków PIPC, Partnerów Programu ChemHR, pracowników instytutów

badawczych, pracowników, doktorantów, studentów państwowych uczelni

wyższych działających na terenie Unii Europejskiej udział w Konferencji jest

bezpłatny.

d) Uczestnik, nie będący Członkiem PIPC i nie spełniający warunków pkt c)  zdanie

drugie (powyższy), zobowiązany jest dokonać płatności w wysokości wskazanej

na fakturze pro forma w terminie 3 dni.

e) Po dokonaniu rejestracji – oraz płatności – Uczestnik, niebędący Członkiem PIPC

oraz niespełniający pkt. c) zdanie drugie, otrzyma na adres email wskazany w

trakcie rezerwacji, bilet upoważniający do uczestnictwa w Konferencji

(wygenerowany automatycznie przez system rezerwacyjny) oraz wystawiony

oryginał faktury, na adres pocztowy wskazany w wypełnionym uprzednio

formularzu elektronicznym.

f) Po otrzymaniu biletu Uczestnik jest zobowiązany do wydrukowania

egzemplarza biletu i okazywania go na każdorazowe wezwanie Organizatora

podczas Konferencji.

g) Zapisy ppkt. lit. b)-d) powyżej nie dotyczą Członków PIPC, Partnerów Programu

ChemHR, pracowników instytutów badawczych, pracowników, doktorantów,

studentów państwowych uczelni wyższych działających na terenie Unii

Europejskiej dla których udział w Konferencji jest bezpłatny.

h) W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wskazanym w pkt. 1.3. d, dokonana

przez Uczestnika rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, po uprzednim,

jednorazowym przypomnieniu o konieczności dokonania płatności.

i) W razie problemów z dokonaną rezerwacją należy niezwłocznie skontaktować

się z Organizatorem pod nr telefonu: (22) 828-75-06, 828-75-07 w godz. 9:00-

15:00 (poniedziałek-piątek).

1.5 Liczba miejsc uprawniających do uczestnictwa w Konferencji jest ograniczona, 

w związku z czym Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu rejestracji, w 

przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników. 

1.6 Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby wystąpień konferencyjnych 

przypadających na organizację zgłaszającą. 

1.7 Konferencja przewiduje różne formy udziału uczestników: 

a) udział bez wystąpienia i bez publikacji (w roli słuchacza);

b) udział wraz z wystąpieniem konferencyjnym w postaci 10-15 min prezentacji ustnej;
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c) udział bez wystąpienia wraz z przygotowaniem publikacji;

d) udział z wystąpieniem konferencyjnym oraz z przygotowaniem publikacji;

e) udział w sesji Posterowej, bez wystąpienia i bez publikacji;

f) udział w sesji Posterowej z wystąpieniem i bez publikacji;

g) udział w sesji Posterowej, z wystąpieniem oraz z przygotowaniem publikacji.

1.8 Publikacje, o których mowa w pkt. 1.7 zostaną wydane w formie rozdziału w monografii 

lub artykułu, w wersji papierowej lub elektronicznej po zakończeniu Konferencji. 

Organizator zastrzega sobie prawo umożliwienia publikacji artykułu w czasopiśmie 

branżowym lub wydawnictwie instytucji współpracującej.  

1.9 Uczestnicy rejestrujący się na Konferencję w charakterze prelegenta (udział wraz 

z wystąpieniem konferencyjnym) zobowiązani są do przesłania streszczenia (abstraktu) 

swojego wystąpienia, przygotowanego według wzoru znajdującego się na stronie 

www.pipc.org.pl, do końca dnia 06.10.2019 r. oraz przygotowanej prezentacji do dnia 

13.10.2019 r. 

1.10 Na wniosek Uczestnika możliwa jest zmiana tytułu wystąpienia konferencyjnego, jednak 

nie później niż do 06.10.2019 r. 

1.11 Uczestnicy rejestrujący się na Konferencję wraz z przygotowaniem publikacji 

zobowiązani są do przesłania pełnego tekstu referatu, zgodnego ze wzorem znajdującym 

się na stronie www.pipc.org.pl, do końca dnia 30.10.2019. Zespół autorów otrzyma po 

jednym egzemplarzu publikacji w wersji elektronicznej. Organizator zastrzega sobie 

prawo do pobierania opłaty za dodatkowe egzemplarze wydrukowanej publikacji.  

III. Odwołanie uczestnictwa w Konferencji

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji wyłącznie poprzez złożenie

Organizatorowi  pisemnego oświadczenia o rezygnacji pod rygorem nieważności, z

zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika, z udziału w Konferencji, Organizator zastrzega

sobie prawo obciążenia Uczestnika:

2.1 Kwotą 50% kosztów udziału w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do 10.10.2019 r.

2.2 Kwotą 100% kosztów udziału w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia 

o rezygnacji z udziału w Konferencji po upływie terminu wskazanego

w podpunkcie (2.1) powyżej.

3. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego

pisemnego lub mailowego powiadomienia Uczestników oraz zwrotu wszystkich

wpłaconych Organizatorowi przez Uczestnika kosztów z tytułu uczestnictwa w

Konferencji.

4. W przypadku przesunięcia terminu Konferencji, Organizator zobowiązany jest

do niezwłocznego powiadomienia wszystkich Uczestników oraz do zwrotu wszystkich

wpłaconych Organizatorowi przez Uczestnika kosztów z tytułu uczestnictwa w

http://www.pipc.org.pl/
http://www.pipc.org.pl/
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Konferencji w razie otrzymania pisemnej rezygnacji Uczestnika z udziału 

w Konferencji z powodu zmiany terminu. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych Uczestnika innych niż określone

szczegółowo w potwierdzeniu uczestnictwa.

IV. Koszty uczestnictwa w Konferencji i warunki płatności

1. Członkowie PIPC oraz partnerzy Programu ChemHR nie ponoszą kosztów uczestnictwa 
i wystąpienia. Jedyny ponoszony koszt dotyczy publikacji artykułu i wynosi 400 zł brutto. 

2. Z kosztów uczestnictwa i wystąpienia zwolnieni są także pracownicy instytutów 

badawczych oraz pracownicy, doktoranci i studenci państwowych uczelni wyższych 

działających na terenie Unii Europejskiej. Opłata dotyczy tylko publikacji artykułu. 
3. Opłata dla pozostałych uczestników Konferencji i jest uzależniona od formy udziału w 

Konferencji, co zostało poniżej doprecyzowane:

a) udział bez wystąpienia i bez publikacji – 300,00 zł brutto,

b) udział wraz z wystąpieniem konferencyjnym –  400,00 zł brutto,

c) udział bez wystąpienia wraz z przygotowaniem publikacji – 600,00 zł brutto,

d) udział z wystąpieniem konferencyjnym oraz z przygotowaniem publikacji – 700,00 zł 
brutto.

2.1. Organizator zastrzega, że jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i nie jest czynnym 

podatnikiem podatku od towarów i usług (zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 21 

ustawy o VAT). 

3. Faktury VAT wystawiane są w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia należności

za udział.

4. Wszelkie płatności dokonywane są w terminie wskazanym szczegółowo w wystawionej

Uczestnikowi fakturze pro forma wyłącznie przelewem na rachunek bankowy

Organizatora.

5. Rejestracja Uczestników rozpoczyna się 22.07.2019 o godz. 8:00 i trwa:

a) w odniesieniu do Prelegentów wraz z wystąpieniem do: 22.09.2019 r.

b) w odniesieniu do przygotowujących prace posterowe do: 30.09.2019 r.

c) w odniesieniu do pozostałych Uczestników do końca: 06.10.2019 r.

6. Po upływie terminu określonego w pkt. 6 powyżej, rejestracja Uczestników nie będzie

możliwa.

V. Komitet Organizacyjny

1. Wszelkie decyzje dotyczące Programu Konferencji oraz kwestii organizacyjnych

podejmuje Komitet Organizacyjny Konferencji.

2. Skład Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, o których mowa powyżej, określa

Uchwała Zarządu PIPC.

3. Przewodniczący Komitetu Naukowego zostaje powołany Uchwałą Zarządu PIPC.
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VI. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące kosztów udziału należy zgłaszać  lub mailowo w terminie do 7 dni

od daty uiszczenia należności.

2. Po upływie wyżej wskazanego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane,

z zastrzeżeniem art. III pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

VI. Postanowienia Końcowe

1. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie

to na pogorszenie sytuacji Uczestników Konferencji. Ewentualne późniejsze zmiany

Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na stronie www.pipc.org.pl

2. Dokonanie rejestracji i płatności za uczestnictwo w Konferencji przez Uczestnika jest

równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku

utrwalonego podczas Konferencji. Powyższa zgoda jest ograniczona wyłącznie

do materiału fotograficznego lub nagrań video realizowanych przez Organizatora

w trakcie trwania Konferencji i na jej potrzeby.

3. Niniejszy Regulamin nie dotyczy Partnerów Konferencji i Gości Specjalnych Konferencji,

(z wyłączeniem zgody, o której mowa w treści pkt. 2 powyżej), których uczestnictwo

regulowane jest na odrębnych zasadach.

4. Zgromadzone przez PIPC dane osobowe w związku z organizacją Konferencji Naukowo-

Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” przetwarzane będą wyłącznie w celu

jej należytego przygotowania oraz przeprowadzenia w sposób zgodny z

Rozporządzeniem 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 lub innymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zawiadomień, o których

mowa w treści niniejszego Regulaminu również za pośrednictwem poczty elektronicznej,

przy czym skorzystanie z takiej formy wyczerpywać będzie dochowanie przez

Organizatora formy pisemnej.




