Regulamin XV Forum Studentów Transportu i Logistyki „TransLogistics 2019”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konferencji i konkursu jest Koło Naukowe Logistics, działające przy
Katedrze Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i
Układów Hydraulicznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej
we Wrocławiu.
2. Regulamin stanowi podstawę organizacji XIV Forum Studentów Transportu i
Logistyki orgaznizowanego na terenie Politechniki Wrocławskiej, które odbędzie
się w dniach 5-6 grudnia 2019 r. Niniejszy regulamin został zamieszczony na
stronie www.translogistics.pl, zwaną dalej stroną Forum. Wszelkie zmiany w
regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie
ich na stronie Forum.
3. Konkurs orgaznizowany podczas Forum, jak i samo Forum 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.
§ 2 Opłaty
1. Udział w Forum dla wszystkich Uczestników jest odpłatny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania zniżek od ceny podstawowej.
3. Wysokość opłaty, sposób oraz termin zapłaty zostanie podany w regulaminie, na
stronie Forum oraz w mediach społecznościowych
I termin od 12.10 do 31.10 - 120 zł
II termin od 01.11 do 15.11 - 160 zł
Dotyczy terminu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika Organizator nie zwraca wniesionej opłaty
konferencyjnej.
5. Autorzy prac konkursowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu zwolnieni są ̨
z opłaty konferencyjnej.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Liczba osób uczestniczących w Forum jest ograniczona
2. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia,
uiszczenie opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.
3. Uczestnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, by potwierdzić obecność w dniu
rozpoczęcia Forum.
4. Miejsce oraz godziny rejestracji w dniu Forum zostaną podane na stronie Forum
oraz za pomocą mediów społecznościowych.
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5. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
§ 4 Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki
organizacyjne forum zgodnie z opisem na stronie Forum
2. Organizator ustala plan forum oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie
Forum, nawet w dniu, w którym odbywa się Forum, w tym prawo do zmian rozkładu
czasowego i kolejności wystąpień
3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić
podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika
Organizator zwróci Zamawiającemu w pełnej wysokości.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum.
§ 5 Odpowiedzialność Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak
również stosowania się podczas Forum do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i
poleceń organizacyjno - technicznych przedstawicieli Organizatora oraz Politechniki
Wrocławskiej
2. W szczególności na terenie Politechniki Wrocławskiej zabronione jest:
a) sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych,
b) sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurzających,
psychotropowych i innych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu narkomanii – jt. DZ.U. z 2012 r. poz. 124, z późn.
zm.).
c) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Forum, na terenie obiektu, w
którym odbywa się impreza integracyjna, w miejscu noclegu, na terenach na których
odbywają się warsztaty oraz w środkach komunikacji, które zapewnił Organizator.
4. Uczestnik zobowiązuje się zastosować do regulaminów obowiązujących w miejscach,
odbywania się warsztatów, zorganizowanych przez Organizatora, a także w miejscu
noclegu.
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§ 6 Warunki konkursu
1. Organizator zastrzega sobie, że na każde 5 osób z delegacji Koła Naukowego
wymagana jest co najmniej jedna praca konkursowa.
2. Prace i prezentacje można tworzyć pojedynczo lub w parach.
3. Organizator udostępnia zagadnienia oraz przykładowe tematy prac, którymi autorzy
prac konkursowych mogą ̨ kierować się przy tworzeniu własnego tematu.
4. Temat pracy konkursowej zaproponowany przez uczestnika musi zostać ́ zatwierdzony
przez organizatorów konkursu przed wysłaniem pracy.
5. Autorzy prac konkursowych są ̨ zobowiązani do podpisania oświadczenia o
samodzielności pracy.
6. Po wpłynięciu prac w I etapie zostaną ̨ one ocenione przez komisję, stworzoną przez
recenzentów wybranych spośród pracowników naukowych Politechniki
Wrocławskiej.
7. Organizatorzy zastrzegają ̨ sobie prawo do odesłania pracy celem dokonania
poprawek przed publikacją.
8. Autorzy artykułów mają obowiązek dostosować się ̨ do wytycznych edytorskich.
Niezastosowanie się ̨ do niniejszego wymogu skutkuje wycofaniem pracy z konkursu
oraz jej niepublikowaniem.
9. Autorzy artykułów mają obowiązek dostosować się do wskazanych uwag w terminie
maksymalnie do dwóch dni od czasu ich otrzymania.
10. Wszyscy wymienieni Współautorzy (o ile tacy występują),̨ po zapoznaniu się ̨ z treścią ̨
artykułu muszą zaakceptować ́ ją i wyrazić ́ zgodę ̨ na publikację w formie pisemnej.
11. Nie wysłanie pracy w terminie powoduje wycofanie pracy z konkursu oraz jej
niepublikowanie.
12. Organizatorzy zastrzegają ̨ sobie prawo do nieopublikowania pracy z powodu zbyt
niskiego poziomu merytorycznego lub złamania zasad przy uprzednim
poinformowania autorów.
13. 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.
14. Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem nadsyłania prac jest 31.10.2019 r.
Niezastosowanie się ̨ do niniejszego wymogu skutkuje wycofaniem pracy z konkursu
oraz jej niepublikowaniem.
15. Nadsyłanie prac na: jtl@translogistics.pl
16. 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.
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17. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu otrzymają ̨ okolicznościowe
dyplomy.
18. Organizatorzy przewidują ̨ nagrody dla zwycięzcy/-ó w konkursu.
19. W przypadku nie zgłoszenia się ̨ odpowiedniej ilości zespołów, organizatorzy mają
prawo do odwołania konkursu.
§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Wydział Mechaniczny Politechniki
Wrocławskiej.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Forum, w tym
stworzenia listy uczestników, organizacji warsztatów, a także w celu dokonania
rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Forum oraz ewentualnego dochodzenia
roszczeń opłaty za Forum lub innych.
3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych dla celów przeprowadzenia Forum, w tym stworzenia listy Uczestników.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy
oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
dla wzięcia udziału w Konferencji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do
przeprowadzenia rejestracji.
6. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach
danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych
osobowych.
7. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach
informacyjnych i promocyjnych.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę ̨ na przetwarzanie danych osobowych w celach
konferencyjnych.
2. W przypadku nie zgłoszenia się ̨ odpowiedniej ilości zespołów, organizatorzy mają
prawo do odwołania konkursu.
3. 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
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Forum.
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