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REGULAMIN KONKURSU I UCZESTNICTWA
Przebieg:




Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Logistics, działające przy Katedrze
Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów
Hydraulicznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
we
Wrocławiu.
Konkurs ma na celu pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu logistyki i
transportu wśród studentów. Ponadto ma inspirować młodzież akademicką do
aktywności twórczej oraz samodzielnej pracy w pozyskiwaniu niezbędnych
informacji.

Uczestnicy i warunki uczestnictwa:









Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników i stanowią
integralną część zgłoszenia uczestnictwa.
Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym przez organizatora terminie skutkuje
skreśleniem z listy uczestników.
Opłata konferencyjna uzależniona jest od terminu jej wniesienia:
termin od 15.10 do 07.11 - 120 zł
termin od 08.11 do 23.11 - 150 zł
Dotyczy terminu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.
W przypadku rezygnacji Uczestnika Organizator nie zwraca wniesionej opłaty
konferencyjnej.
Organizator zastrzega sobie, że na każde 5 osób z delegacji Koła Naukowego
wymagana jest co najmniej jedna praca konkursowa.
Prace i prezentacje można tworzyć pojedynczo lub w parach.
Organizator udostępnia zagadnienia oraz przykładowe tematy prac, którymi
autorzy prac konkursowych mogą kierować się przy tworzeniu własnego
tematu.






















Temat pracy konkursowej zaproponowany przez uczestnika musi zostać
zatwierdzony przez organizatorów konkursu przed wysłaniem pracy.
Autorzy prac konkursowych są zobowiązani do podpisania oświadczenia o
samodzielności pracy.
Po wpłynięciu prac w I etapie zostaną one ocenione przez komisję, stworzoną
przez recenzentów wybranych spośród pracowników naukowych PWr.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odesłania pracy celem dokonania
poprawek przed publikacją.
Autorzy artykułów mają obowiązek dostosować się do wytycznych edytorskich.
Niezastosowanie się do niniejszego wymogu skutkuje wycofaniem pracy z
konkursu oraz jej niepublikowaniem.
Autorzy artykułów mają obowiązek dostosować się do wskazanych uwag w
terminie maksymalnie do dwóch dni od czasu ich otrzymania.
Wszyscy wymienieni Współautorzy (o ile tacy występują), po zapoznaniu się z
treścią artykułu muszą zaakceptować ją i wyrazić zgodę na publikację w formie
pisemnej.
Nie wysłanie pracy w terminie powoduje wycofanie pracy z konkursu oraz jej
niepublikowanie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieopublikowania pracy z powodu
zbyt niskiego poziomu merytorycznego lub złamania zasad przy uprzednim
poinformowania autorów.
Artykuł nie może naruszać praw autorskich, interesów prawnych i materialnych
osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i
prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz 83 z późn. zm.) oraz nie mógł być
wcześniej publikowany.
Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem nadsyłania prac jest 03.11.2017.
Niezastosowanie się do niniejszego wymogu skutkuje wycofaniem pracy z
konkursu oraz jej niepublikowaniem.
Nadsyłanie prac na: jtl@translogistics.pl
Do II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie 5 prac, które będą
prezentowane przez autorów i oceniane przez komisję w składzie:
przedstawiciele firm transportowych oraz logistycznych, pracownicy
Politechniki Wrocławskiej, członkowie honorowi KN Logistics.
Autorzy prac konkursowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu zwolnieni
są z opłaty konferencyjnej.

Nagrody:



Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu otrzymają
zaświadczenia o uczestnictwie oraz okolicznościowe dyplomy.
Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzcy/-ów konkursu.

Inne:







W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej ilości zespołów, organizatorzy
mają prawo do odwołania konkursu.
Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich wymagań
organizatora publikowanych na stronie wydarzenia na Facebooku i na
www.translogistics.pl w zakładce Dla uczestników
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach konferencyjnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.

Kontakt
Adrianna Jaźwińska +48 536 006 959
Grzegorz Izbiński +48 607 308 822
kontakt@translogistics.pl

Koło Naukowe LOGISTICS
ul. Łukasiewicza 3/5
50 – 371 Wrocław
kontakt@translogistics.pl

Terminy:
15.10.2017 r.
Rozpoczęcie zgłoszeń uczestników.

16.10.2017 r.
Otwarcie przesyłania tematów oraz prac konkursowych.

03.11.2017 r.
Ostateczny termin dostarczenia tekstu do publikacji (wytyczne dotyczące
prezentacji i tekstu referatu dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku a
wkrótce na www.translogistics.pl).

23.11.2017 r.
Zakończenie zgłoszeń uczestnictwa koła w konferencji wraz z podaniem
rezerwacji miejsc noclegowych. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Jest to również ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej.

30.11.2017 r.
Ogłoszenie wyników I etapu konkursu

