Regulamin Konferencji Akademia On-line

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konferencji pod nazwą „Akademia On-line”, zwanej dalej
„Konferencją”,
jest
Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna
w
Łodzi
z siedzibą 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26.
2. Konferencja zostanie przeprowadzona w dniu
w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

24

października

2019

r.

3. Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych
problematyką e-learningu, metodyką zdalnego nauczania, tworzeniem zasobów
dydaktycznych, technik motywowania i oceniania studentów, efektywności
e-kursów, przygotowaniu dydaktycznym prowadzących zajęcia zdalne,
zastosowaniem e-learningu w biznesie.
4. W ramach Konferencji będą odbywały się: wykłady, warsztaty, dyskusje,
debaty. Szczegółowy program Konferencji opublikowany zostanie na stronie
internetowej pod adresem www.akademiaonline.puw.pl
5. Uczestnictwo w Konferencji upoważnia Uczestnika do:
a)
b)
c)
d)
e)

udziału w części plenarnej Konferencji;
udziału w dyskusjach w wybranej sekcji tematycznej;
otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych;
otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w Konferencji;
publikacji pozytywnie zaopiniowanego przez recenzentów artykułu w
punktowanej monografii;
f) korzystania z przygotowanego cateringu;
g) udziału w warsztatach.
6. Czas przewidziany na prezentację wystąpienia podczas Konferencji dla każdego
uczestnika wynosi 15 do 20 minut.
7. Ostateczna wersja artykułu opublikowanego w monografii nie może przekraczać
15 stron znormalizowanego maszynopisu.
8. Warunkiem publikacji artykułu w monografii jest uzyskanie pozytywnej recenzji.
9. W przypadku negatywnej recenzji artykułu i niewprowadzeniu sugerowanych
zmian we wskazanym przez Organizatora terminie, Organizator zastrzega sobie
możliwość niewłączania tekstu do monografii.
Zasady uczestnictwa w Konferencji
10. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
11. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji dokonywane jest poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem
www.akademiaonline.puw.pl w zakładce ZGŁOSZENIA.
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12. Termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu
10 października 2019 r.
13. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja
Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej
przesłanej na adres mailowy Biura Konferencji konferencja@puw.lodz.pl
najpóźniej do dnia 10 października 2019 r.

Postanowienia końcowe
14. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoczesne z potwierdzeniem
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na
potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002.101.926 z późniejszymi
zmianami). Uczestnik jest upoważniony do wglądu oraz modyfikacji danych.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane
podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie
Uczestników.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz
operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub
nieprawidłowości w przebiegu procesu rejestracji zgłoszeń do udziału
w Konferencji.
18. Organizator Konferencji nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu
i ewentualnych kosztów zakwaterowania Uczestników Konferencji.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub
skradzione podczas Konferencji.
20. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym
organizowana jest Konferencja oraz do stosowania się w tym zakresie do
poleceń wydawanych przez Organizatora.
21. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane z Konferencją.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia
warunków niniejszego Regulaminu.
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