REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ „MŁODZI NAUKOWCY”
Data wejścia w życie: 31.07.2020

§ 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.
§ 3 Koszty
1. Koszt to 330zł (brutto) dla konferencji jednodniowej (oraz dla konferencji w trybie on-line).
W opłacie zawiera się czynne uczestnictwo (prezentacja referatu lub posteru), drukowane materiały
konferencyjne oraz monografia w formie elektronicznej.
2. Koszt dodatkowego plakatu/referatu to 170zł (brutto).
3. Koszt drukowanej Monografii to 50zł (brutto).
4. Maksymalnie można zgłosić trzy plakaty oraz trzy referaty.
5. W przypadku konferencji w trybie on-line materiały konferencyjne oraz certyfikaty zostaną wysłane na wskazane
adresy po konferencji.
6. 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.
7. 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.
Teksty 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” z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Żbikowej 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.

