REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ „MŁODZI NAUKOWCY” wersja COVID-19 (2021)
Data wejścia w życie: 19.07.2021

§ 1 Warunki Uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Formularza Zgłoszeniowego mailem na adres:
konferencja@mlodzinaukowcy.com oraz dokonanie opłaty konferencyjnej.
2. Po otrzymaniu zgłoszeń zostają rozesłane mailowo potwierdzenia przyjęcia wraz z fakturami/rachunkami.
§ 2 Udział
1. Do każdego zgłoszonego referatu lub plakatu, uczestnikowi przysługuje prawo opublikowania jego streszczenia
w wydawanych na dzień konferencji książkowych materiałach konferencyjnych posiadających numer ISBN.
2. Każdy uczestnik ma prawo (nie obowiązek) publikacji dwóch prac spełniających „Wymogi Redakcyjne”
w Monografiach wydawanych przez „Młodzi Naukowcy”.
3. Każdy uczestnik Konferencji otrzyma mailowo kilka Komunikatów Konferencyjnych.
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§ 3 Koszty
Koszt to 330zł (brutto) dla konferencji jednodniowej (oraz dla konferencji w trybie on-line).
W opłacie zawiera się uczestnictwo (prezentacja referatu lub posteru), drukowane materiały konferencyjne,
prawo przesłania dwóch prac do monografii oraz monografia w formie elektronicznej.
Koszt dodatkowego plakatu/referatu to 170zł (brutto).
Koszt drukowanej Monografii to 55zł (brutto).
Maksymalnie można zgłosić trzy plakaty oraz trzy referaty.
W przypadku konferencji w trybie on-line materiały konferencyjne oraz certyfikaty zostaną wysłane na wskazane
adresy po konferencji.
Opłatę za udział należy uiścić przelewem na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany na
fakturze/rachunku. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni (faktura) / 7 dni (rachunek), od dnia
poinformowania o przyjęciu i otrzymania faktury lub rachunku.
Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy i jest ono zobowiązaniem do zapłaty.

§ 4 Rezygnacja z Udziału
1. W przypadku przesłania przez uczestnika rezygnacji z udziału w Konferencji z wyprzedzeniem większym niż 60
dni przed konferencją, „Młodzi Naukowcy” zwróci uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty.
2. W przypadku przesłania przez uczestnika rezygnacji z udziału w Konferencji w ciągu 60 dni przed konferencją
„Młodzi Naukowcy” nie zwróci uczestnikowi wpłaconej kwoty.
3. Rezygnację z udziału należy przesłać mailowo na adres konferencja@mlodzinaukowcy.com.
4. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału.
5. Nieuczestniczenie w konferencji nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału i nie eliminuje obowiązku uiszczenia
opłaty zgodnie z zawartą umową w myśl Kodeksu Cywilnego.
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§ 5 Publikacja Prac w Materiałach Konferencyjnych oraz Monografiach
Przygotowując pracę do publikacji w „Materiałach Konferencyjnych” i „Monografiach” należy kierować się
„Wymogami Redakcyjnymi” określonymi na stronie: http://www.mlodzinaukowcy.com
Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia korekt i poprawiania błędów w nadsyłanych pracach, bez konieczności
informowania autorów o tych błędach.
Warunkiem opublikowania prac w „Monografiach” jest terminowe nadesłanie plików, spełnienie „Wymogów
redakcyjnych” oraz otrzymanie pozytywnej recenzji w terminie umożliwiającym planowe opublikowanie prac.
Należy nadesłać plik z pracą, plik z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem autora (plik do pobrania na naszej
stronie www) oraz należy zaproponować dwóch recenzentów dla danej pracy.
Pliki do „Monografii” należy nadsyłać po konferencji na adres mailowy wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com
Nieprzestrzeganie terminów podawanych w Komunikatach Konferencyjnych rozsyłanych do uczestników będzie
skutkować nieprzyjęciem pracy do druku.
§ 6 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo „Młodzi Naukowcy” NIP 9721123909, z siedzibą w Poznaniu,
ul. Żbikowa 33 (dalej „Młodzi Naukowcy”).
2. Jako administrator danych, wydawnictwo „Młodzi Naukowcy” jest odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo i przetwarzanie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulaminy dotyczące usług wydawnictwa „Młodzi Naukowcy” można znaleźć na stronie: www.mlodzinaukowcy.com.

§ 7 Regulamin COVID-19
Regulamin uczestnictwa w stacjonarnych konferencjach w czasie pandemii COVID-19
(“Regulamin COVID-19“)
Regulamin COVID-19 stanowi integralną część Regulaminu i obowiązuje od 19.07.2021r. do odwołania.
Postanowienia ogólne
1. W konferencji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe (bez widocznych objawów choroby COVID-19
wymienionych w Ankiecie Kwalifikacji), które to bezpośrednio przed konferencją okażą wyznaczonej osobie
podczas rejestracji:
- dokument, wydany przez uprawnione do tego organy lub instytucje, potwierdzający fakt, że:
a)
b)
c)

d)

zostały zaszczepione drugą dawką szczepionki mRNA przeciw COVID-19 i minęło ponad 14 dni od
tego zdarzenia, lub
zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki wektorowej przeciwko COVID-19 i minęły
ponad 4 tygodnie od tego zdarzenia, lub
zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID-19 (mRNA lub wektorowej)
przy czym ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia
zachorowania na COVID-19, lub
w ciągu ostatnich 180 dni przebyła ona zachorowanie na COVID-19;

- lub okażą zaświadczenie wydane przez uprawnione do tego organy lub instytucje, świadczące o:
e) negatywnym wyniku diagnostycznego testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 48 h
licząc od momentu rozpoczęcia sesji lub,
f) negatywnym wyniku diagnostycznego testu RT-PCR na COVID-19 nie starszego niż 72 h, licząc od
momentu rozpoczęcia konferencji.
3. Przed konferencją uczestnicy mają obowiązek kompletnego wypełnienia Ankiety Kwalifikacji oraz pomiaru
temperatury. Ankieta Kwalifikacji zostanie również rozesłana do zgłoszonych uczestników dzień wcześniej aby
usprawnić proces rejestracji w dniu konferencji.
4. Ankieta Kwalifikacji stanowi integralną część regulaminu w czasie pandemii COVID-19 (do wypełnienia przy
rejestracji).
5. Uczestnik konferencji, wysyłając Formularz zgłoszeniowy na konferencję i akceptując Regulamin konferencji,
jednocześnie wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury ciała przed rozpoczęciem konferencji oraz
w jej trakcie w razie takiej potrzeby.
6. Podczas konferencji obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.
7. Istnieje możliwość pobrania maseczki ochronnej podczas rejestracji.
8. Prowadzący konferencję mają prawo odmówić dalszego przebywania na konferencji osobie, która nie stosuje się
do Regulaminu, osobie która nie odpowiedziała na wszystkie pytania w Ankiecie Kwalifikacji oraz osobie
z zauważalnymi objawami choroby COVID-19, wymienionymi w Ankiecie Kwalifikacji.
9. Osoby, które przed konferencją stacjonarną poinformowały wydawnictwo „Młodzi Naukowcy” o wystąpieniu
choroby COVID-19, lub o odbywanej kwarantannie, lub nie mogą spełnić punktu pierwszego niniejszego
paragrafu, tym samym nie mają możliwości udziału w trybie stacjonarnym, zostaną automatycznie przepisane
na konferencję on-line.
10. Jeśli w ciągu 21 dni od zakończenia konferencji, u uczestnika pojawią się objawy choroby COVID-19 lub uzyska
on pozytywny wynik testu diagnostycznego na obecność wirusa SARS-Cov-2, uczestnik ma obowiązek
niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu drogą mailową (email: office@mlodzinaukowcy.com).

