
 
 

 

Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików 
 

Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików 

Kontakt:stowarzyszeniebsch@gmail.com 

KRS 0000750840   NIP  7743243235     REGON 38151589000000   

 

 

Gdańsk, 07.08.2020 r. 

Regulamin 

I Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego 

26.08.2020 

(on-line) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem głównym I Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego (zwane dalej Sympozjum) jest 

Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, a w ramach współpracy współorganizatorami są: Rada Samorządu 

Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego 

(zwane dalej Organizatorami).  

2. Prawo do organizowania sympozjum studencko-naukowych pod nazwą „Pomorskie Studenckie Sympozjum 

Chemiczne” mają instytucje wymienione w punkcie 1. pod warunkiem przełnienia Bałtyckiego Stowarzyszenia 

Chemików  funkcji organizatora wydarzenia.  

3. I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne odbędzie się 26.09.2020 r. w trybie on-line na platformie 

Microsoft Teams.  

4. W wydarzeniu uczestniczyć może osoba fizyczna, szczególnie student, doktorant, zwana dalej Uczestnikiem.  

5. Sympozjum jest w całości bezpłatne (rejestracja oraz udział) oraz ma zasięg ogólnopolski.  

6. Ten Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w I Pomorskim Studenckim Sympozjum 

Chemicznym i obowiązuje wszystkich Uczestników. 

7. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez 

Uczestnika oraz wszystkich zawartych w Regulaminie zgód. 
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II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Sympozjum jest osoba, która w odpowiednich podanych przez organizatorów terminach wypełni 

formularz rejestracyjny oraz wyśle abstrakt zgodny z szablonem podanym przez organizatorów na adres e-mail. 

Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia i abstraktu jest zawsze wiadomość zwrotna od organizatorów – jeśli  

w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia oraz abstraktu nie pojawi się wiadomość zwrotna, prosimy kontaktować się 

przez fanpage na Facebook-u. 

2. I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne w związku z pandemią COVID-19 zostaje przeprowadzone  

w trybie on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Team, w związku z czym: 

2.1.  Uczestnik Sympozjum jest zobowiązany do dołączenia do zespołu (w ciągu 7 dni po rejestracji) przez 

przycisk podany na stronie www.bsch.pl wpisując swoje Imię i Nazwisko oraz e-mail (konto Microsoft - 

może być bezpłatne) w odpowiednie miejsca w formularzu; 

2.2. W celu stwierdzenia dołączenia do zespołu trzeba się zalogować na platformę Microsoft Team przez 

przeglądarkę lub dedykowaną aplikację (zalecane) – dołączone wg. instrukcji udostępnionej na stronie 

Sympozjum.  

3. Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z Organizatorami poprzez e-mail: pssch2020@gmail.com. 

Pytania dotyczące punktu V. oraz VI. Regulaminu (ochrona danych osobowych i wizerunku) proszę kierować na 

adres stowarzyszeniebsch@gmail.com. 

III. ZASADY SYMPOZJUM 

1. Dnia 05.09.2020 roku upływa termin rejestracji na Sympozjum. Rejestracja on-line po tym terminie będzie 

niedostępna, chyba że Organizator Sympozjum przedłuży termin rejestracji. 

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje i materiały przedstawione przez niego w formie 

prezentacji lub posteru. Ponadto Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi ustne oraz pisemne 

przedstawione w ramach Sympozjum (łącznie z nadesłanym abstraktem).  
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3. Zabrania się wszelkich promocji oraz reklamy firm oraz instytucji przez Uczestnika podczas Sympozjum, pod 

groźbą usunięcia prelegenta z wydarzenia, bez ostrzeżenia.  

4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasady społeczne, instrukcje oraz polecenia Organizatora. 

5. Zabrania się Uczestnikom nagrywania Sympozjum w każdy możliwy sposób: audio, wideo, obraz, nagrywanie  

z poziomu aplikacji MS Teams. 

6. Uczestnik musi posiadać w pełni sprawne urządzenie wyposażone w mikrofon, głośnik oraz kamerkę z dostępem 

do Internetu. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy wystąpienia prelegenta, kiedy zgłosi się nadprogramowa 

ilość komunikatów ustnych. Prelegent zostanie powiadomiony o zmianie nie później niż 19.08.2020 r.  

8. Uczestnik Sympozjum powinien wykonać prezentacje w dedykowanej aplikacji PowerPoint 365 (Office 365) – 

aplikację można używać bezpłatnie poprzez przeglądarkę posiadając konto Microsoft.  

9. Uczestnik Sympozjum powinien w czasie trwania Sympozjum być cały czas obecny – może dochodzić do zmian 

harmonogramu (nawet w ciągu tego samego dnia np. spowodowane brakiem uczestnika Sympozjum). 

10. Niepojawienie się - niedołączenie do zespołu on-line w dniu Sympozjum, mimo przesłania formularza oraz 

abstraktu może skutkować poinformowaniem przez Organizatora odpowiednich władz nadrzędnych względem 

Uczestnika.  

11. Uczestnik Sympozjum przedstawia swoją prezentacje poprzez udostępnienie pulpitu/otwartego okna prezentacji, 

 a następnie włączenie pokazu slajdów.  

12. Uczestnik Sympozjum może przedstawić prezentację lub poster w formie indywidualnej (nie przewiduje się 

wystąpień wieloosobowych) – ale prezentacja/poster może być pracą wieloautorską.  

13. Uczestnik Sympozjum może przedstawić jedną prezentację lub jeden poster (nie ma możliwości wyboru obu form 

wystąpień).  

14. Uczestnik Sympozjum może zadawać pytania przedstawionej prezentacji przez prelegenta – w tym celu należy 

nacisnąć „ręka do góry”, wtedy prowadzący sesję udzieli głosu. W związku z ograniczonym czasem, prowadzący 

sesję może nie udzielić głosu osobom zgłaszających pytania.  
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15. Abstrakt uczestnika Sympozjum, który nie przedstawił komunikatu lub był nieobecny nie zostanie uwzględniony 

w książce abstraktów, a uczestnik Sympozjum nie otrzyma certyfikatu. Obecność prelegentów komunikatów 

posterowych jest równoznaczna z przeprowadzeniem spotkania na czacie osobistego kanału. 

16. Książka abstraktów zostanie wydana maksymalnie 14 dni po zakończeniu Sympozjum i wraz z certyfikatem  

w wersji .pdf zostanie wysłana na adres e-mail uczestników Sympozjum.  

17. Jeśli zajdzie potrzeba związana z większą ilością zgłoszeń Organizatorzy mogą rozszerzyć wymiar trwania 

Sympozjum o kolejny dzień.  

IV. WARUNKI REZYGNACJI Z SYMPOZJUM 

1. Deklarację rezygnacji udziału w Sympozjum przez Uczestnika należy przesłać na adres e-mail: 

pssch2020@gmail.com, w tytule wpisując “REZYGNACJA”.  

V. WIZERUNEK 

1. Organizator może wykorzystywać wizerunek prelegenta, jego wystąpienia w części lub w całości, imienia  

i nazwiska w celach publicznej promocyji i przekazywać wizerunek do partnerów oraz patronatów Sympozjum  

w celu publicznej dokumentacji wydarzenia oraz publicznej promocji.  

2. Organizator może wykorzystywać nadesłany abstrakt wystąpienia w celu utworzenia Książki Abstraktów, 

opublikowanej na stronie internetowej www.bsch.pl.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za nadesłany abstrakt oraz zaprezentowany komunikat przez 

Uczestnika.  

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, KRS 0000750840, 

NIP: 7743243235 z siedzibą przy ul. Przyszkolnej 8/8, 09-402 Płock. Dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. 

2. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Sympozjum, w tym stworzenia listy Uczestników Sympozjum. 
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3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną  

w celach związanych z przeprowadzeniem Sympozjum. 

4. Dane osobowe będą przechowywane na okres niezbędny do organizacji oraz przebiegu konferencji – 6 miesięcy 

od daty zakończenia Sympozjum. 

5. Uczestnikom Sympozjum przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich 

poprawienia, ograniczenia lub usunięcia; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Uczestnik uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 

6. Podanie danych jest dobrowolne oraz niezbędne do wzięcia udziału w Sympozjum. 

7. Uczestnik zgada się na przesyłanie drogą poczty elektronicznej materiałów pokonferencyjnych – tj. książek 

abstraktów, certyfikatów oraz dyplomów wykorzystując jego dane załączone w formularzu rejestracyjnym.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Organizatora 

https://tiny.pl/75dkw  w zakładce Regulamin.  

2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem 

jest prawo polskie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie 

od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora: https://tiny.pl/75dkw w zakładce Regulamin. 

 

Komitet Organizacyjny 

I Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego 
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