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REGULAMIN KONFERENCJI 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konferencji „Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji”, zwanej dalej 

Konferencją jest Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy oraz Katedra Biochemii UMK w 

Toruniu, wspólnie z Oddziałem Toruńskim Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Fundacją 

Amicus Universitatis Nicolai Copernici, zwani dalej Organizatorami.  

1.2. Konferencja jest interdyscyplinarnym spotkaniem naukowym, służącym przepływowi informacji  

i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy w zakresie 

współczesnych nano- i biomateriałów. 

1.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa  

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

  

§2. Zgłoszenie na Konferencję 

2.1. Każdy Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do rejestracji i wypełnienia formularza 

zgłoszeniowego na stronie internetowej Konferencji: http://www.nabiomat.umk.pl w terminie do 

31.03.2021. 

2.2. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

  

§3. Opłata Konferencyjna 

3.1. Uczestnictwo w Konferencji jest płatne. 

3.2. Udział w Konferencji związany jest z wniesieniem opłaty pełnej w wysokości 400 zł netto lub 

ulgowej w wysokości 300 zł netto. Podane kwoty netto obowiązują w przypadku, gdy udział w 

Konferencji zostanie sfinansowany w co najmniej 70% z środków publicznych (potwierdzone 

oświadczeniem załączonym przez Uczestnika do formularza rejestracyjnego). W przypadku braku 

oświadczenia, kwota powiększona zostanie o podatek VAT. 

3.3. Opłata ulgowa przysługuje osobom, które posiadają statut studenta (studiów I lub II stopnia) lub 

doktoranta (studenta studiów III stopnia).  
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3.4. Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne, lunch, 

kawę i herbatę podczas przerw w obradach, spotkanie towarzyskie w dniu 10.06.2021. 

3.5. Opłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2021 na poniższe konto 

bankowe:    

56 1140 2017 0000 4502 0345 2695 

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici 

Gagarina 11, 87-100 Toruń 

 

w tytule wpisując nazwę konferencji (NaBioMat 2021), imię i nazwisko Uczestnika oraz rodzaj opłaty 

(opłata pełna/ulgowa). 

  

§4. Charakter udziału w Konferencji 

4.1. Każdy uczestnik Konferencji ma możliwość zgłoszenia jednej prezentacji (w formie wystąpienia 

ustnego lub plakatu).  

4.2. Informacja o preferowanej formie prezentacji powinna znaleźć się w formularzu zgłoszeniowym. 

4.3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany formy prezentacji sugerowanej przez 

Uczestnika. 

 

§5. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

5.1. Rezygnacja z udziału w Konferencji wymaga pisemnego zawiadomienia Organizatorów, w 

terminie do dnia 30.04.2021 (rezygnacja bezpłatna). Uczestnik rezygnujący po tym terminie będzie 

zobowiązany do wniesienia pełnej opłaty konferencyjnej do dnia 14.05.2021. 

5.2. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji bez poinformowania Organizatorów nie zwalnia 

Uczestnika z wniesienia opłaty. 

  

§6. Postanowienia końcowe 

6.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że 

Organizatorzy będą wykorzystywać dane udostępnione przez Uczestników tylko w zakresie 

związanym z Konferencją. 

6.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione w czasie 

Konferencji rzeczy Uczestników. 

6.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na 

terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja. 

6.4. Zgłoszenie na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 

 

 

 

 


