
REGULAMIN VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
NAUKOWEJ DLA DZIECI 

Polskiej Akademii Dzieci 
na Politechnice Gdańskiej 

1 czerwca 2015 
  

I.  Postanowienia  ogólne  
§  1  

    
1.  Regulamin  określa  zasady,  warunki  i  tryb  uczestnictwa  w  wydarzeniu  pod  nazwą  
VI  Międzynarodowa  Konferencja  Naukowa  dla  Dzieci,  zwanym  dalej  konferencją.  
2.  Adresatami  konferencji  są  dzieci  w  wieku  6-‐‑12  lat  oraz  ich  
nauczyciele/opiekunowie.  
3.  Celem  konferencji  jest  rozbudzanie  aktywności  poznawczej,  popularyzacja  nauki  i  
dzielenie  się  swoimi  pasjami  wśród  dzieci  w  wieku  6-‐‑12  lat.  
4.  W  ramach  konferencji  założono  realizację  sesji  plenarnej  (dwa  wykłady)  oraz    8  
sekcji  tematycznych  składających  się  z  6  wykładów.  Wykłady  poprowadzą  Młodzi  
Naukowcy  w  wieku  6-‐‑12  lat  oraz  dorośli  naukowcy.  
5.  Organizatorami  konferencji  są  Stowarzyszenie  Polska  Akademia  Dzieci  z  siedzibą  
w  Gdańsku-‐‑Oliwie,  ul.  Subisława  10  oraz  Politechnika  Otwarta,  zwanymi  dalej  
Organizatorami.  
    

§  2  
  

1.  Konferencja  odbywa  się  na  terenie  Politechniki  Gdańskiej.  
2.  Program  konferencji  zamieszczony  jest  na  stronie  internetowej  Polskiej  Akademii  
Dzieci:  akademiadzieci.edu.pl  w  zakładce  poświęconej  konferencji.  
  
    

II.  Warunki  uczestnictwa  
§  3  

    
1.  Zgłoszenia  uczestników  oraz  młodych  prelegentów  na  konferencję  odbywają  się  
od  momentu  opublikowania  informacji  o  naborze  na  stronie  internetowej  PAD-‐‑u  do  
wyczerpania  limitu  miejsc.  
2.  Zgłoszenia  uczestników  oraz  młodych  prelegentów  prowadzone  są  poprzez  
formularz  online.  Przed  zgłoszeniem  uczestnictwa  nauczyciel/opiekun  musi  
zapoznać  się  z  niniejszym  regulaminem.    
3.  Podstawowymi  kryterium  rekrutacji  jest  wiek  dziecka.  Dolna  granica  wiekowa  to  
6,  a  górna  12  lat.  Kryterium  wieku  dziecka  nie  dotyczy  zaproszonych  prelegentów  
przez  Polską  Akademię  Dzieci.  
4.  O  rejestracji  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  



5.  Informacja  o  zakwalifikowaniu  dziecka/grupy  do  uczestnictwa  w  konferencji  lub  
do  wygłoszenia  wykładu  podczas  konferencji  jest  przesyłana  drogą  elektroniczną  na  
adres  e-‐‑mail  wskazany  w  formularzu  zgłoszeniowym  online  w  ciągu  7  dni  od  
wypełnienia  formularza.  
    

III.  Zasady  uczestnictwa  
§  4  

    
1.  Każdy  uczestnik  konferencji  otrzymuje  zaświadczenie  o  uczestnictwie.  
2.  Uczestnik  może  zrezygnować  z  uczestnictwa  w  konferencji.  O  fakcie  tym  
nauczyciel/opiekun  powinien  natychmiast  poinformować  organizatora  drogą  
elektroniczną  na  adres:  konferencjapad@gmail.com.    
    

IV.  Prawa  i  obowiązki  uczestników  PAD-‐‑u  i  ich  nauczycieli/opiekunów  
§  5  

    
1.  Każdy  uczestnik  konferencji  ma  prawo  do  bezpłatnego  wzięcia  udziału  w  
wydarzeniu.  
    

§  6  
    
1.  Każdy  uczestnik  konferencji  i  opiekun  zgłoszonych  dzieci  jest  zobowiązany  do  
zapoznania  się  ze  wszystkimi  aktualnymi  informacjami  na  temat  konferencji  
zamieszczanymi  na  stronie  internetowej  Polskiej  Akademii  Dzieci  
(akademiadzieci.edu.pl),  w  tym  z  programem  konferencji.  
2.  Każdy  opiekun  zgłoszonych  dzieci  zobowiązany  jest  do  stawienia  się  w  punkcie  
rejestracji  konferencji  w  budynku  Audytorium  Novum  Politechniki  Gdańskiej  
najpóźniej  do  godz.  9:45  w  dniu  konferencji.  
3.  Każdy  uczestnik  konferencji  jest  zobowiązany  słuchać  poleceń  organizatorów  oraz  
opiekunów  grup.  
4.  Każdy  nauczyciel/opiekun  zobowiązany  jest  do  opieki  nad  dzieckiem  podczas  
konferencji.  
5.  Każdy  nauczyciel/opiekun  jest  odpowiedzialny  za  zachowanie  dzieci  podczas  
konferencji.  
6.  Na  salach  wykładowych  konferencji  obowiązuje  zakaz  wnoszenia  i  spożywania  
jedzenia  oraz  picia.    
7.  Każdy  nauczyciel/opiekun  uczestnika  konferencji  odpowiada  za  wszelkie  szkody  
powstałe  z  winy  podopiecznego  w  trakcie  trwania  konferencji,  w  szczególności  za  
szkody  dotyczące  wyposażenia  sali  wykładowej.  
8.  Każdy  uczestnik  konferencji  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  niniejszego  
Regulaminu.  
  



  
V.  Zasady  dotyczące  prezentacji  

    
§  7  

    
1.  Prezentacje  należy  przesłać  najpóźniej  do  20  maja  na  adres  konferencji:  
konferencjapad@gmail.com.  
2.  Prezentacje,  ze  względów  organizacyjnych,  odtwarzane  będą  tylko  i  wyłącznie  z  
komputerów  zapewnionych  przez  organizatorów.  
3.  Nauczyciele/opiekunowie  mogą  pomóc  Młodym  Naukowcom  w  przygotowaniu  
prezentacji,  nie  należy  jednak  wyręczać  dzieci  w  tym  zadaniu.  
4.  Prezentacje  Młodych  Prelegentów  mogą  trwać  do  10  minut.  
    

VI.  Postanowienia  końcowe  
§  8  

    
1. Uczestnicy  konferencji  i  ich  nauczyciele/opiekunowie,  wyrażają  zgodę  na  

przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  formularzu  zgłoszeniowym  
online  w  celach  niezbędnych  do  rejestracji  uczestników  i  prelegentów  IV  
Międzynarodowej  Konferencji  Naukowej  dla  Dzieci  na  Politechnice  Gdańskiej  (1  
czerwca  2015)  przez  Stowarzyszenie  Polska  Akademia  Dzieci  –  zgodnie  z  Ustawą  
z  dnia  19.08.1997  r.  o  Ochronie  Danych  Osobowych  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1182  ze  
zmianami).  Zgoda  uczestników  konferencji  i  ich  nauczycieli/opiekunów  jest  
dobrowolna  i  przyjmują  oni  do  wiadomości,  iż  mają  prawo  dostępu  do  treści  ich  
danych  oraz  do  ich  poprawiania.  

2.  Zgłoszenie  uczestnictwa  w  konferencji  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  
wykorzystanie  wizerunku  uczestnika  konferencji  oraz  jego  nauczyciela/opiekuna  w  
materiałach  o  charakterze  informacyjnym,  promocyjnym  oraz  na  stronie  internetowej  
organizatorów.  
3.  Nauczyciele/opiekunowie  wyrażają  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  
związanych  z  organizacją  konferencji  drogą  mailową,  zgodnie  z  art.  10  pkt  2  Ustawy  
z  dnia  18.07.2002  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną.  
4.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmiany  postanowień  Regulaminu  
konferencji.  
5.  O  wszelkich  zmianach  uczestnicy  konferencji  informowani  będą  za  
pośrednictwem  strony  internetowej  Polskiej  Akademii  Dzieci  
(akademiadzieci.edu.pl)  oraz  drogą  mailową  (konferencjapad@gmail.com).  
 
 

	  


