Regulamin IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego
Wisła, 17 - 21 września 2012 r.
1. Postanowienia ogólne
1.1 IX Polski Zjazd Filozoficzny, zwany w dalszej części Regulaminu Zjazdem, odbywa się
w dniach 17 - 21 września 2012 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.
1.2 Organizatorem Zjazdu jest Politechnika Śląska - Katedra Stosowanych Nauk Społecznych
Wydziału Organizacji i Zarządzania we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.
1.3 Zjazd został objęty patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego.
1.4 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe
i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.5 Uczestnikami Zjazdu są:
1.5.1 osoby związane zawodowo z tematyką Zjazdu,
1.5.2 pracownicy naukowi,
1.5.3 przedstawiciele środowisk filozoficznych różnych ośrodków akademickich w kraju
i za granicą,
1.5.4 reprezentanci towarzystw i kół naukowych,
1.5.5 doktoranci i studenci,
1.5.6 wydawcy publikacji zwartych i ciągłych związanych z tematyką Zjazdu,
1.5.7 przedstawiciele sponsorów,
1.5.8 przedstawiciele mediów,
1.5.9 inne osoby zainteresowane tematyką Zjazdu.
1.6 W ramach Zjazdu odbędą się, wykłady, panele dyskusyjne, obrady w sekcjach tematycznych,
sympozja specjalne oraz imprezy towarzyszące.
1.7 Oficjalny serwis internetowy Zjazdu znajduje się pod adresem http://www.pzf.polsl.pl , adres
email do kontaktów agnieszka.dorozynska@polsl.pl.

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
2.1 Warunkiem udziału w Zjeździe jest:
2.1.1 zgłoszenie Uczestnictwa w Zjeździe odbywa się za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Zjazdu,
2.1.1.1 w przypadku zaproszonych gości rejestracja przez stronę Zjazdu nie jest wymagana,
2.2 Uiszczenie opłaty zjazdowej zgodnie z wybranym wariantem uczestnictwa jest jednoznaczne z
akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2.3 Opłatę za Zjazd należy przesłać na konto Organizatora (ING BANK ŚLĄSKI SA O/GLIWICE
40 1050 1230 1000 0023 5315 7577) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2012r.
2.4 Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT nie później niż 7 dni od
daty zakończenia Zjazdu..
2.5 Uczestnikami Zjazdu są prelegenci, osoby nie wygłaszające referatów oraz zaproszeni goście.
2.5.1 Prelegentem jest osoba, która:
•
•
•
•

uczestniczy w Zjeździe z własną prezentacją referatu,
zgłosiła temat referatu wraz ze streszczeniem do dnia 30 kwietnia 2012 r.,
została zakwalifikowana w wyniku oceny abstraktu przez Recenzenta,
dokonała opłaty za udział w Zjeździe do dnia 31 maja 2012 r.
2.5.2 Uczestnikiem nie wygłaszającym referatu jest osoba, która:

• uczestniczy w sesjach wykładowych bez prezentacji własnego referatu,
• zgłosiła swoje uczestnictwo do 30 kwietnia 2012 r.,
• dokonała opłaty za udział w Zjeździe do dnia 31 maja 2012 r.
2.5.3 Zaproszonym gościem jest osoba, która otrzymała indywidualne zaproszenie od
Organizatora Zjazdu .
2.6 Koszt przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.7 Organizator nie zapewnia kosztów indywidualnego ani grupowego ubezpieczenia Uczestników.
2.8 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Zjeździe w przypadku, gdy nie
uiścił on opłat za udział w Zjeździe, w terminach określonych przez Organizatora.
2.9 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Zjeździe upływa w dniu 30 kwietnia
2012 r. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie mogą nie mieć możliwości skorzystania
z pełnej oferty Zjazdu.
2.9.1 Rezygnacja w terminie do dnia 31.05.2012r. gwarantuje zwrot całości wpłaconej
opłaty zjazdowej.

2.10 Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Zjeździe. Rezygnacja Uczestnika z udziału
w Zjeździe winna być dokonana w formie pisemnej wg określonych warunków. Oświadczenie
powinno być przesłane listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Katedra
Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 41-800
Zabrze ul. Roosevelta 26-28 z dopiskiem: IX Polski Zjazd Filozoficzny.
2.10.1 Uczestnik przekazuje Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w Zjeździe
nie później niż 7 dni kalendarzowych po ostatecznym terminie uiszczenia opłaty zjazdowej
tj. do 07.06.2012r.
2.10.2 Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w
wysokości 15% wartości całości opłaty;
2.10.3 w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji z udziału w
Zjeździe po 07.06.2012r., Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
2.11 Wysokość opłaty zjazdowej dokonana po 31.05.2012r. wzrasta o 10%.
2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych.
Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
2.13 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Zjazdu z przyczyn od niego
niezależnych. W takim przypadku Organizator zwraca całość wpłaconej kwoty opłaty zjazdowej.
Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w
związku ze Zjazdem.

3. Informacje o wystawcach/sponsorach podczas Zjazdu
3.1 W ramach organizacji Zjazdu Organizator zapewnia przestrzeń reklamową dla sponsorów i
donatorów.
3.2 Sponsorzy i donatorzy mają prawo do eksponowania logotypów firmy w materiałach
reklamowych Zjazdu i miejscach obrad.
3.3 Sponsorzy i donatorzy mogą dodatkowo przygotować materiały reklamowe swojej firmy i
rozdać Uczestnikom Zjazdu.
3.4 Organizator Zjazdu nie ponosi odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu
marketingowego, który kieruje sponsor lub donator do Uczestników.

4. Ceny i warunki płatności
4.1 Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Zjeździe zamieszczone są na stronie
internetowej Zjazdu www.pzf.polsl.pl w rejestracji online oraz w załączniku nr 1 „Tabela opłat”
(http://www.pzf.polsl.pl/r/3691/RegulaminPZF-tabelaoplat.pdf) do niniejszego regulaminu.

4.2 Brak uregulowania należności za udział w Zjeździe w określonym terminie upoważnia
Organizatora do odstąpienia od przyjęcia Uczestnika na Zjazd.
4.3 W opłatach zjazdowych nie są uwzględnione ceny parkingu. W razie przyjazdu własnym
samochodem Uczestnik koszty parkingu pokrywa samodzielnie.
4.4 Wszelkie dodatkowe zamówienia poza ofertą zjazdową realizowane przez Uczestnika w Hotelu
Gołębiewski nie podlegają refundacji przez Organizatorów. Uczestnik musi pokryć je we własnym
zakresie.
4.5 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie,
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze
Zjazdem, jak również w miejscach zakwaterowania.
4.6 Warunkiem druku abstraktów nadesłanych na Zjazd jest uiszczenie opłaty zjazdowej w
wybranym przez Uczestnika wariancie oraz w określonym terminie do dnia 31.05.2012r. (nie
dotyczy uczestnictwa studentów – punkt 8 zał. nr 1 „Tabela opłat” oraz zaakceptowanie ich przez
Przewodniczących sekcji.

5. Postanowienia końcowe
5.1 W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator
niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
5.2 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Zjeździe będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.3 Regulamin Zjazdu dostępny jest na stronie internetowej Zjazdu. Brak rezygnacji ze zgłoszenia
do dnia 07.06.2012r. oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu, a także
przestrzegania przepisów obowiązujących w Hotelu Gołębiewski.
5.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5.5 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 z dnia
29 października 1997 r. poz. 833.) Organizator Zjazdu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
5.6 Wysłanie zgłoszenia udziału w Zjeździe oraz przesłanie abstraktu jest równoznaczne ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacyjnych Zjazdu.
5.7 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zjazdu.

