
Regulamin 

VII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ DLA 

DZIECI 

Polskiej Akademii Dzieci na Politechnice Gdańskiej 

1. czerwca 2016 

I Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą - VII Międzynarodowa 

Konferencja dla Dzieci - zwanym dalej „Konferencją”. 

2. W wydarzeniu udział biorą dzieci od 6. do 12. roku życia oraz ich rodzice/opiekunowie zwani dalej 

„Adresatami” 

3. Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci z siedzibą w Gdańsku-Oliwie, 

ul. Subislawa 10 oraz Politechnika Otwarta, zwani dalej „Organizatorami”. 

4. Konferencja jest wydarzeniem bezpłatnym. 

§ 2 

1. Konferencja odbywa się na terenie Politechniki Gdańskiej. 

2. Program Konferencji oraz aktualności zamieszczane będą na stronie akademiadzieci.edu.pl. 

3. Do kontaktu z Adresatami wykorzystywane będą maile podane pryz zgłoszeniu. 

II Warunki uczestnictwa. 

§ 3 

1. Zgłoszenia odbywają się w terminie podanym przez Organizatorów. Termin rozpoczęcia 

przyjmowania zgłoszeń musi zostać podany do wiadomości Adresatów na minimum 2 tygodnie przed 

planowanym terminem. 

2. Zgłoszenia Adresatów przyjmowane są za pośrednictwem maila konferencjapad@gmail.com 

3. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc. 

4. Ostatecznym kryterium przyjęcia zgłoszenia, jest data otrzymania maila ze zgłoszeniem. 

5. Adresaci zostaną powiadomieni o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia w terminie nie większym niż 7 dni 

roboczych. 

 

 

III Zasady uczestnictwa 



§ 4 

1. Osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką swoich opiekunów, którzy są za nie odpowiedzialni. 

Opiekun musi być osobą pełnoletnią. 

2. W przypadku zgłoszenia grupowego na 10 dzieci przypada maksymalnie 1 opiekun. 

3. W przypadku zgłoszenia indywidualnego przyjmowany jest 1 opiekun, chyba że inaczej ustalono z 

Organizatorami. 

4. Zabronione jest przebywanie Adresatów na Dziedzińcu Północnym  w godzinach 13:00 - 15:00. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione/zostawione na terenie Politechniki 

Gdańskiej. 

6. Dzieci od 6. do 12. roku życia otrzymują zaświadczenie uczestnictwa. 

7. Każdy uczestnik Konferencji zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

IV Zasady dotyczące Młodych Prelegentów 

§ 5 

1. Podczas Konferencji zostaną wygłoszone wykłady dzieci od 6. do 12. roku życia, zwane dalej 

Młodymi Prelegentami. 

3. Prezentację można prezentować samodzielnie lub w parze. 

4. Prezentacje należy przesłać do końca marca 2016 na adres mailowy konferencjapad@gmail.com 

5. Prezentacja ma być samodzielnym dziełem Młodych Prelegentów, dopuszczalna jest pomoc 

techniczna/merytoryczna osób dorosłych. 

9. Prezentacje Młodych Prelegentów mogą trwać maksymalnie 12 minut. 

11. Organizatorzy nie mają wpływu na ilość słuchaczy podczas wykładów Małych Prelegentów. 

V Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polską Akademię Dzieci w 

celach niezbędnych do organizacji Konferencji. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku na zdjęciach i filmach związanych z VII 

Międzynarodową Konferencją dla Dzieci Polskiej Akademii Dzieci. 

3. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

na udostępnienie wizerunku. 

4. Adresaci wyrażają zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych dotyczących Konferencji drogą 

mailową. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Konferencji, zobowiązani 

są przy tym do poinformowania o zmianach Adresatów. 


