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Regulamin  

Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 

 

§ 1 

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, zwana dalej Konferencją 

organizowana przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, zwany dalej Organizatorem w ramach programu promocji 

samokształcenia i doskonalenia wiedzy młodych naukowców. 

§ 2 

1. Celem Konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć 

naukowych studentów w dziedzinie nauki o kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu. 

2. Obszary tematyczne wystąpień podczas Konferencji obejmują: wychowanie fizyczne, 

sport, e-sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, 

adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia, pielęgniarstwo, 

terapia zajęciowa, zarządzanie w sporcie, dietetyka w sporcie, wpływ pandemii na 

kondycję fizyczną społeczeństwa. 

§ 3 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz streszczenia pracy. 

2. Informacje szczegółowe na temat Konferencji będą rozsyłane w komunikatach. 

3. Termin zgłoszenia udziału w Konferencji oraz streszczeń zostanie przedstawiony 

w komunikatach Konferencji. 

4. Zgłoszenia na Konferencję będą prowadzone za pomocą formularza FORMS, do którego 

link zostanie umieszczony w komunikatach Konferencji. 

5. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić 

wszystkie pola oznaczone symbolem (*).  

6. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe. 

§ 4 

1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

2. Organizator zapewnia uczestnikom: identyfikator, książeczkę streszczeń oraz certyfikat 

uczestnictwa w wersji PDF.  

3. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.  

4. Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również 

członkowie Szkół Doktorskich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku 

akademickim 2020/2021, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania 

zgłaszanej pracy.  

5. Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w wersji 

elektronicznej i zostaną przesłane do uczestników Konferencji.  

6. Przewidziane są nagrody dla Laureatów prac wyróżnionych podczas Konferencji. 
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§ 5 

1. Streszczenia na Konferencję należy kierować na adres: konferencja.skn@awf.edu.pl 

2. Streszczenie powinno być opracowane zgodnie z wymogami przedstawionymi 

w komunikacie Konferencji, tj. tekst powinien być przygotowany w edytorze Microsoft 

Word w języku polskim.  

3. Szczegółowe wymogi edytorskie streszczenia zostaną ogłoszone w komunikatach i zostaną 

umieszczone w zakładce na stronie internetowej konferencji. 

4. Formy prezentacji prac: prezentacja Power point, prezentacja ustna. 

§ 6 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przetwarzanie 

danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iodo@awf.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

− organizacji i przeprowadzenia konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  

− podatkowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

− marketingowych na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, 

zgodnie z art.6. ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w Konferencji. 

5. Uczestnikom Konferencji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu.  

6. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Uczestnik ma 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail; 

numer telefonu.  

8. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: adres do 

korespondencji (wysyłki nagrody); prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub 

PESEL); nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego. 

mailto:konferencja.skn@awf.edu.pl
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9. Uczestnikom Konferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

10. Uczestnik Konferencji zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach i portalach społecznościowych) o wynikach Konferencji 

– laureaci sesji. 

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konferencji nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

12. Dane uczestników Konferencji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 

z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom z którymi 

Organizator posiada zawarte odpowiednie umowy. 

13. Dane uczestników Konferencji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów.  

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 

technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz 

ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 

wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące 

się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego 

dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 

15. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować 

przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, 

Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób 

wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne 

z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub 

rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane 

wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach 

promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

16. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane 

podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub 

innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także 

rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym 

wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem 

Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby 

określone w niniejszym Regulaminie. 

17. Uczestnik Konferencji poprzez zgłoszenie akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

§ 7 
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1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 

w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące z chwilą opublikowania stosownych 

informacji na stronie internetowej nie później jednak niż trzy dni przed rozpoczęciem 

Konferencji. 

2. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji 

w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas 

rejestracji celem powiadamiania uczestników o zmianach programu Konferencji, 

regulaminu oraz w celach promocyjnych.  

5. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń 

porządkowych Organizatora. 

6. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Komitet 

Organizacyjny Konferencji. 

 

 

 

 

dr hab. prof. AWF Jolanta Marszałek 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  

Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 


