REGULAMIN OGOLNOPOLSKIEJ KONFERNECJI
„Nauczyciel w roli Szkolnego Łowcy Talentow,
czyli jak rozwijac zainteresowania i zdolnosci uczniow?”

GALI I REJSU TALENTOW
Wilczyn, 20 maja 2013

§ 1. Postanowienia ogólne
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Organizatorem Konferencji, Gali i Rejsu Talentów, zwanych dalej wydarzeniem, jest przedsiębiorstwo
edukacyjne Łowcy Talentów „Jersz”.
Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013 roku w Auli w Gmachu Głównym A1 Politechniki
Wrocławskiej przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław.
W ramach wydarzenia odbędą się prelekcje, dyskusje panelowe oraz spotkanie integracyjne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany kolejności oraz wystąpień z przyczyn niezależnych od
organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania wydarzenia w przypadku zbyt małej liczby
uczestników lub z powodu innych zdarzeń losowych, niezależnych od organizatorów.
W przypadku odwołania wydarzenia organizatorzy zobowiązują się powiadomić o tym fakcie
uczestników najpóźniej 7 dni przed planowaną datą konferencji.
§ 2. Zasady uczestnictwa i jego odwołania
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Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.jersz.pl.
Uczestnikami wydarzenia są osoby, które wygłaszają prezentacje na dany temat oraz osoby, które
prezentacji nie wygłoszą.
Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w wydarzeniu upływa w dniu 8 kwietnia 2013 r.
Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli możliwości skorzystania z pełnej oferty
wydarzenia.
O zakwalifikowaniu udziału - uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym z adresu
organizatora.
Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu. Rezygnacja powinna być dokonana w formie
pisemnej.
§ 3. Prelekcja i publikacja
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Prezentacja powinna stanowić samodzielny utwór zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
autorskiego oraz być własnością prelegenta.
O odstępstwach od punktu 1 będą informowane odpowiednie instytucje.
Plan szczegółowy wydarzenia może być zmodyfikowany przez organizatora najpóźniej jeden dzień przed
wydarzeniem.
Wystąpienie nie powinno może być dłuższe niż 25 minut.
Wystąpienie podsumuje dyskusja.
Organizator zamierza podsumować konferencję publikacją obejmującą teksty:
a. spełniające wymogi pracy naukowej,
b. napisane poprawnym językiem.
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Wygłoszenie referatu, przesłanie referatu w formie pisemnej z uwzględnieniem głosów w dyskusji nie
jest warunkiem wystarczającym publikacji artykułu w opracowaniu pokonferencyjnym.
Pełne prawa w zakresie doboru tekstów do publikacji ma organizator.
§ 4. Zasady przyznawania wyróżnień „Szkoła Łowców Talentów”
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Wyróżnienie „Szkoła Łowców Talentów”, jest przyznawana szkołom biorącym udział w projekcie Łowimy
Talenty 2012/13 w celu promowania najwyższych osiągnięć dydaktycznych.
O przyznaniu wyróżnienia decyduje liczba laureatów wyłonionych w konkursach przedmiotowych
organizowanych w ramach projektu Łowimy Talenty 2012/13 w stosunku do liczby zgłoszonych uczniów,
przy założeniu, że szkoła ma więcej niż dwóch laureatów w danym konkursie.
Wyróżnienie jest przekazywane w formie statuetki „Szkoła Łowców Talentów i dyplomu.
§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
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Podczas wydarzenia Organizatorzy mogą robić zdjęcia i/lub nagrania video.
Jeśli uczestnik nie życzy sobie, by był na zdjęciach lub nagraniu video zobowiązany jest do dostarczenia
Organizatorom pisemnego oświadczenia o treści: „Nie wyrażam zgody na nagrywanie video i robienie mi
zdjęć” lub o podobnej treści. Jeśli uczestnik nie dostarczy takiego oświadczenia, uznaje się, że wyraża on
zgodę na robienie zdjęć i/lub nagrywanie video jego osoby.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne ze zgodą na korzystanie i rozpowszechnianie przez
Organizatorów wizerunku Uczestnika w zakresie promocji wydarzenia i w celach popularyzacji metod
pracy z uczniem zdolnym oraz metod rozbudzania i rozwijania zainteresowań uczniów.
Zdjęcia i nagrania video mogą zostać opublikowana na wszelkich polach eksploatacji z wykorzystaniem
dostępnych mediów, będących własnością Organizatorów, w tym również na stronie www.jersz.pl,
www.facebook.com/LowcyTalentowJersz, stronach Google+ i GoldenLine.pl.
§ 6. Postanowienia końcowe
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Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr, poz. 833, z późn.
zmianami), organizatorzy konferencji nie przekazują, nie sprzedają ani nie użyczają zgromadzonych
danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Wszelkie dane osobowe podane przez
uczestnika (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres elektroniczny) są traktowane jako
informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji między uczestnikiem a organizatorami
wydarzenia oraz przesyłania informacji o działalności organizatorów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty uczestników zgubione, zniszczone lub
skradzione podczas wydarzenia.
Niniejszy regulamin nie zwalnia z obowiązku przestrzegania regulaminów obiektów i środków lokomocji
w których będzie się odbywać wydarzenie.

