Regulamin konferencji

A WIĘKSZĄ MI ROZKOSZĄ PODRÓŻ NIŻ PRZYBYCIE
1. Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji referatów z uwagi
na ograniczoną ilość uczestników konferencji.
2. Aby zgłoszenie zostało przyjęte do weryfikacji wymagane jest:
- prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
3. Osoby wygłaszające referat w jednym z języków kongresowych, proszone są o
wcześniejsze nadesłanie streszczenia w języku polskim. Za języki kongresowe
uważane są:
- angielski
- francuski
- niemiecki
- rosyjski
4. Osoby, które z przyczyn losowych, pomimo zgłoszenia udziału w konferencji, nie
mogą być na niej obecne, proszone są o poinformowanie organizatorów o tym fakcie.
Istnieje możliwość nadesłania gotowego referatu, który zostanie wygłoszony przez
moderatora lub wyznaczonego zastępcę podczas obrad, pomimo nieobecności autora.
5. Organizatorzy zapewniają pomoce multimedialne, jednakże tylko w przypadku
zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym odpowiedniego pola.
6. Termin 25 października 2013 r. jest terminem ostatecznym i nieprzekraczalnym do
nadsyłania zgłoszeń. Formularze wysłane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę
podczas weryfikacji.
7. Organizatorzy zobowiązują się do dnia 29 października 2013 r. poinformować
uczestników o ich zakwalifikowaniu do udziału w konferencji.
8. Aby referat został dopuszczony do publikacji, koniecznie jest nadesłanie wraz z
treścią referatu recenzji pracownika naukowego w stopniu minimum doktora.
9. Termin 20 grudnia 2013 r. jest terminem ostatecznym do nadsyłania referatów
przeznaczonych do publikacji pokonferencyjnej. Referaty nadsyłane po wyznaczonym
terminie nie będą uwzględnione w publikacji.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji tekstów referatów przeznaczonych do
publikacji.
11. Wszelkie opłaty należy uiścić do dnia 8 listopada 2013, a potwierdzenie opłaty
konferencyjnej powinno być dostarczone drogą elektroniczną do dnia 12 listopada. W
przeciwnym wypadku organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania
zaświadczenia o udziale w konferencji do chwili przedstawienia potwierdzenia
wpłaty. Organizatorzy zobowiązują się do 29 października podać numer konta
bankowego.
12. Wszelkie pytania, uwagi oraz wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail
konferencji: jesien_lodz@wp.pl lub adresy organizatorów, które podane są w
zaproszeniu. Maile wysłane na adresy inne niż wyżej wymienione pozostaną bez
odpowiedzi.
13. Osoby, które będą potrzebowały pomocy w dotarciu z dworca na Wydział
Filozoficzno-Historyczny przy Uniwersytecie Łódzkim lub do bazy noclegowej,
proszone są o wcześniejsze poinformowanie o takiej potrzebie organizatorów.
14. Talon na obiad jest wyłącznym dowodem potwierdzającym prawo do odebrania
posiłku wliczonego w opłatę konferencyjną. Talony te wydawane będą w
poszczególne dni konferencyjne przez organizatorów. W razie zgubienia talonu, nie
będą wydawane duplikaty.

15. Za zniszczenia dokonane na terenie Uniwersytetu bądź bazy noclegowej przez
uczestnika w czasie trwania konferencji organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Za uczynione szkody rozliczani będą sprawcy.
16. Uczestnicy konferencji proszeni są o zaznaczenie ilości obiadów oraz ewentualnego
udziału w imprezie integracyjnej.
17. W przypadku szczególnych potrzeb żywieniowych prosimy o ich opisanie w polu
„Uwagi” zamieszczonym w formularzu zgłoszeniowym.
18. Uczestnicy sami wybierają, rezerwują i opłacają miejsca noclegów.
19. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad panujących w bazie noclegowej
oraz regulaminu konferencji.

