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REGULAMIN KONFERENCJI NAUKOWEJ 
„Platonizm w metafizyce/ontologii. Źródła, dzieje, aktualność, krytyka” 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady uczestnictwa w Konferencji Naukowej 

„Platonizm w metafizyce/ontologii. Źródła, dzieje, aktualność, krytyka” (dalej: Konferencja). 

 

§ 2 

1. Konferencja odbędzie się w dniach 2–3 czerwca 2022 r. w Katowicach, ul. Bankowa 8. 

2. Organizatorem Konferencji jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice (dalej: Organizator). 

3. Patronat merytoryczny Konferencji: Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w 

Warszawie oraz Akademia Platońska (reprezentowana przez dr Andrzeja Serafina). Patronat 

medialny Konferencji: portal W istocie rzeczy (www.wistocierzeczy.pl).  

4. Konferencja ma charakter non profit. 

5. Konferencja ma charakter międzynarodowy. 

6. Wszelkie oficjalne informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej 

www.wszop.edu.pl oraz wistocierzeczy.pl.  

7. Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, ul. Bankowa 8, 

40-007 Katowice. 

8. Językiem konferencji jest język polski i język angielski. 

 

§ 3 

1. Uczestnikiem Konferencji (dalej: Uczestnik) może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w 

szczególności student, doktorant, pracownik naukowy, przedstawiciel firmy, który spełni łącznie 

wszystkie elementy zawarte w punkcie 2 niniejszego paragrafu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest: 

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego (online), który znajduje się na stronie 

www.wszop.edu.pl i wistocierzeczy.pl do dnia 30.04.2022 r.; 
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2) w przypadku udziału stacjonarnego (nie dotyczy udziału zdalnego online) uiszczenie 

opłaty przez za Konferencję, o której mowa w punkcie 15 niniejszego paragrafu, do 

05.05.2022 r. W przypadku braku wykonania opłaty Uczestnik zostanie wykreślony z 

listy uczestników, o czym zostanie poinformowany mailowo; 

3) w przypadku osób chcących wygłosić referat przesłanie w formularzu zgłoszeniowym lub 

na adres e-mail platonizm@wszop.edu.pl streszczenia wystąpienia (1000-2000 znaków ze 

spacjami) do 30 kwietnia 2022 r. 

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (online) do Organizatora jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

4. Konferencja odbywa się w trybie stacjonarnym i zdalnym (online). Uczestnik ma prawo wyboru 

w jakiej formie będzie uczestniczył w Konferencji: 

1) stacjonarnej biernej – oznacza uczestnictwo fizyczne w miejscu organizacji Konferencji 

bez wygłoszenia referatu; 

2) stacjonarnej z referatem – oznacza uczestnictwo fizyczne w miejscu organizacji 

Konferencji wraz z możliwością wygłoszenia referatu (20 minut + 10 minut na dyskusję); 

3) stacjonarnej z referatem oraz z publikacją – oznacza uczestnictwo fizyczne w miejscu 

organizacji Konferencji wraz z możliwością wygłoszenia referatu (20 minut + 10 minut na 

dyskusję) oraz możliwością publikacji artykułu w papierowej monografii 

pokonferencyjnej (20-25 tysięcy znaków ze spacjami); 

4) zdalnej biernej – oznacza uczestnictwo zdalne (online) w Konferencji poprzez aplikację 

Teams bez wygłoszenia referatu; 

5) zdalnej z referatem – oznacza uczestnictwo zdalne (online) w Konferencji poprzez 

aplikację Teams wraz z możliwością wygłoszenia referatu w tej samej, zdalnej formie; 

6) zdalnej z referatem oraz z publikacją – oznacza uczestnictwo zdalne (online) w 

Konferencji poprzez aplikację Teams wraz z możliwością wygłoszenia referatu w tej 

samej, zdalnej formie oraz możliwością publikacji artykułu w papierowej monografii 

pokonferencyjnej (20-25 tysięcy znaków ze spacjami). 

5. Każdy Uczestnik stacjonarny, który spełnił warunki określone w punkcie 2 niniejszego paragrafu, 

otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji, materiały i gadżety konferencyjne oraz będzie 

mógł wziąć udział w wydarzeniach Konferencji uwzględnionych w harmonogramie (wysłuchanie 

referatów, udział w dyskusji, udział w seminarium) i cateringu konferencji. Uczestnik zdalny 

(online), który spełnił pierwszy warunek punktu 2 niniejszego paragrafu, otrzyma certyfikat 

uczestnictwa w postaci elektronicznej drogą mailową na wskazany podczas rejestracji adres 

email. 

6. Organizator ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną lub prawną, gdy nie będzie 

możliwości przeprowadzenia konferencji w trybie stacjonarnym, ma prawo zmienić formę 

Konferencji na wyłącznie zdalną (online). 
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7. Uczestnik ma prawo zmiany formy uczestnictwa (stacjonarna, zdalna) poprzez wysłanie 

wiadomości emailowej na adres platonizm@wszop.edu.pl i potwierdzeniu tego faktu przez 

Organizatora, nie później jednak niż do 30.04.2022 r. 

8. Po otrzymaniu tematów referatów Komitet Organizacyjny Konferencji zakwalifikuje je do 

odpowiednich sekcji problemowych.  

9. Organizator ma prawo wyboru zgłoszonych referatów oraz artykułów do publikacji w monografii 

pokonferencyjnej oraz nieprzyjęcia zaproponowanego tematu, a co za tym idzie referatu lub 

artykułu. 

10. Referat jest wygłaszany ustnie i nie może przekraczać 20 minut. Na dyskusję po wygłoszeniu 

referatu jest przewidziane 10 minut. 

11. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian (np. kolejności 

wystąpień), w tym w dniu Konferencji. 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeżeli będzie zmuszony przez Władze 

Państwowe. W przypadku zmiany formy lub terminu Konferencji opłaty za udział nie podlegają 

zwrotowi. 

13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność swoje wypowiedzi, prezentację i użyte materiały. 

14. Każdy Uczestnik ma możliwość publikacji artykułu w formie rozdziału w monografii naukowej 

po spełnieniu następujących warunków: 

1) zgłoszenie tytułu artykułu w formularzu zgłoszeniowym (online) na Konferencję lub na 

adres e-mail: platonizm@wszop.edu.pl do 30.06.2022 r.; 

2) uiszczenia opłaty związanej z publikacją artykułu w monografii pokonferencyjnej, o 

której mowa w punkcie 15 niniejszego paragrafu, do 30.06.2022 r.; 

3) dostarczeniu podpisanego osobiście oświadczenia autora (dostępne na stronie internetowej 

wydawnictwa Organizatora: wszop.edu.pl/o-wydawnictwie) do 15.09.2022 r.; 

4) dostarczeniu abstraktu artykułu w języku polskim i angielskim (1000-2000 znaków ze 

spacjami) w formularzu zgłoszeniowym (online) na Konferencję lub na adres email: 

platonizm@wszop.edu.pl do 15.09.2022 r.; 

5) przesłaniu mailowo na adres platonizm@wszop.edu.pl artykułu zgodnego z wymogami 

Wydawnictwa Organizatora (dostępne na stronie internetowej: wszop.edu.pl/o-

wydawnictwie) o objętości od 20 do 25 tysięcy znaków ze spacjami do 15.09.2022 r.; 

6) uzyskaniu pozytywnej recenzji artykułu. Spełnienie powyższych podpunktów (1-5) 

pozwala na przekazanie pracy do recenzji, która realizowana jest w formie anonimowej. 

Możliwe jest warunkowe przyjęcie artykułu do publikacji, tj. po naniesieniu wskazanych 

przez recenzenta poprawek; 

7) ewentualne odstępstwa (np. większa objętość artykułu, kilku współautorów itp.) od 

wskazanych powyżej warunków są możliwe po indywidualnym kontakcie mailowym 

Uczestnika (platonizm@wszop.edu.pl) i wyrażeniu zgody przez Komitet Organizacyjny.  
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15. Opłaty za Konferencję wynoszą:  

1) 60,00 zł – uczestnictwo stacjonarne: bierne lub z referatem (certyfikat, materiały 

konferencyjne, catering); 

2) 0 zł – uczestnictwo zdalne (online): bierne lub z referatem (certyfikat online); 

3) 160,00 zł – uczestnictwo stacjonarne: bierne lub z referatem, publikacja artykułu w 

monografii (papierowej) pokonferencyjnej (certyfikat, materiały konferencyjne, catering, 

publikacja, monografia); 

4) 100 zł – uczestnictwo zdalne (online): bierne lub z referatem, publikacja artykułu w 

monografii (papierowej) pokonferencyjnej (certyfikat online, publikacja, monografia). 

16. Opłatę za Konferencję należy wpłacić na numer konta: 39 1140 1078 0000 4048 1400 1004 

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mBank S.A. O/Katowice. W tytule 

przelewu należy podać nazwisko i imię Uczestnika oraz skróconą nazwę Konferencji: Platonizm. 

17. Organizator wystawi fakturę za opłaty związane z Konferencją na dane podane przez Uczestnika 

w formularzu zgłoszeniowym. 

18. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty za Konferencję w przypadku gdy 

zgłosi swoją rezygnację do 30.04.2022 r. na adres e-mail: platonizm@wszop.edu.pl i zostanie to 

potwierdzone przez Organizatora lub w przypadku odrzucenia zgłoszonego przez niego tematu 

referatu przez Komitet Organizacyjny. 

19. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty za publikację artykułu w 

monografii pokonferencyjnej w przypadku gdy zgłosi swoją rezygnację do 30.06.2022 r. na adres 

e-mail: platonizm@wszop.edu.pl i zostanie to potwierdzone przez Organizatora lub w przypadku 

odrzucenia zgłoszonego przez niego tematu przez Komitet Organizacyjny lub negatywnej 

recenzji. 

20. Kontakt do Organizatora:  

Konferencja naukowa „Platonizm w metafizyce/ontologii. Źródła, dzieje, aktualność, krytyka”  

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

 

40-007 Katowice, ul. Bankowa 8 

tel. 32 355-97-70 w. 11 

e-mail: platonizm@wszop.edu.pl 

 

§ 4 

1. Uczestnik wyraża zgodę na stremowanie na żywo, nagrywanie i udostępnianie materiałów z jego 

udziałem innym Uczestnikom Konferencji. 

2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych materiałów z jego udziałem na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie 

jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), b) 
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zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), c) wprowadzanie do obrotu, c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci 

komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, d) publiczne udostępnianie w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, m.in. udostępnianie w internecie, np. w ramach dowolnych stron 

internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych. 

3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez 

Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z 

działalnością Organizatora. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i 

obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane 

materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w internecie 

itp. 

4. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o 

wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w punkcie  

3 niniejszego paragrafu. 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną 

Pracy w Katowicach (WSZOP), ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice, www.wszop.edu.pl 

6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w drodze elektronicznej pod adresem: 

ido@wszop.edu.pl 

7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych.  

8. Dane osobowe przetwarzane są w celach przeprowadzenia Konferencji. 

9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konferencji 

a następnie podlegają archiwizacji. 

10. Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

12. Dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych.  

13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym 

zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników. 
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§ 5 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.12.2021 r. 

 

Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych  

 mgr inż. Aneta Siwczyk 


