Regulamin IX Ogólnopolskiej Konferencji Konserwatorskiej Jeżów 2021
Ochrona dziedzictwa kultury — teoria i praktyka

I.

Cel Konferencji
Celem Konferencji jest upowszechnianie wiedzy o konserwacji zabytków, wymiana
doświadczeń w zakresie teorii i praktyki oraz etyki zawodowej. Organizacja cyklicznych
spotkań służących wymianie myśli i integracji przedstawicieli różnych środowisk związanych
z ochroną i konserwacją zabytków. Umożliwienie uczniom szkół artystycznych zapoznania się
z aktualnymi trendami panującymi w branży renowacji i konserwacji zabytków oraz
prezentacji efektów własnych prac i dokonań w zakresie technik renowacyjnych.

II.

III.

Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa warunki uczestnictwa w IX Ogólnopolskiej Konferencji
Konserwatorskiej Jeżów 2021.

2.

Organizatorem Konferencji jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół
Szkół Plastycznych w Tarnowie.

3.

Konferencja odbędzie się w formie webinarium w dniu 1 czerwca 2021 r. za
pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

4.

Wydarzenie ma charakter otwarty, udział jest bezpłatny.

5.

Uczestnikiem konferencji może być każda osoba, która przesłała formularz zgłoszeniowy
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a jej udział w Konferencji został
potwierdzony przez Organizatora poprzez udostępnienie linku do webinarium.

6.

Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik został poinformowany przez
Organizatora o sposobie przeprowadzania Konferencji, czasie jej trwania oraz treści
niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora.

Warunki uczestnictwa w Konferencji
1.

Uczestnikami Konferencji są Prelegenci oraz Słuchacze.

2.

Prelegent to czynny uczestnik wygłaszający własny referat na Konferencji.

3.

Słuchacz to osoba, która nie wygłasza referatu — bierze udział w konferencji jako
odbiorca, przy czym może zadawać pytania Prelegentom dotyczące tematu danego
wystąpienia w czasie na to przeznaczonym.

4.

Słuchacz zgłasza swój udział w konferencji poprzez przesłanie na adres e-mail
konferencja.konserwatorska@zsp.tarnow.pl wypełnionego i podpisanego, a następnie
zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) oraz formularza zgody na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3), dostępnych na stronie internetowej
szkoły: http://www.zsp.tarnow.pl/index.php/wydarzenia-w-szkole

5.

Termin zgłaszania uczestnictwa Słuchaczy w konferencji upływa 28 maja 2021 r.

IV.

V.

6.

Indywidualny link dostępowy do webinarium zostanie wysłany uczestnikom
e-mailem, na kilka dni przed rozpoczęciem konferencji, najpóźniej do 31 maja 2021 r.

7.

Prelegent zobowiązany jest przesłać Organizatorowi temat swojego wystąpienia do
15 kwietnia 2021 r.

8.

Prelegent w terminie do 21 maja 2021 r. zobowiązuje się do przesłania artykułu
dotyczący tematu zgłoszonego i referowanego w trakcie konferencji (zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi materiałów konferencyjnych przeznaczonych do publikacji) —
(załącznik nr 1)

9.

Prelegenci biorą udział w próbnej konferencji na platformie Microsoft Teams w dniu
wyznaczonym przez Organizatora. Indywidualny link dostępu zostanie wysłany e-mailem
w dzień poprzedzający próbne spotkanie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.

Uczestnicy konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich
danych osobowych oraz wizerunku w procesie rejestracji i udostępnienia podczas
Konferencji, a także na wykorzystywanie ww. w działaniach związanych z
przeprowadzeniem Konferencji oraz jej promocją.

2.

Uczestnicy są zobowiązani do przekazania Organizatorowi:
a.

oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

b.

zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku,

c.

Prelegenci poza ww. zobowiązani są do przekazania oświadczenia o udzieleniu
Organizatorowi bezterminowej zgody na wykorzystanie materiałów
konferencyjnych w celach edukacyjnych lub promocyjnych, za które nie
otrzymują wynagrodzenia.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz przebiegu Konferencji w
razie wystąpienia problemów lub przeszkód od niego niezależnych.

4.

Uczestników obowiązuję zasada wzajemnego poszanowania. Organizator zastrzega
sobie prawo do usunięcia z webinarium osoby zakłócającej przebieg Konferencji.

5.

Prelegenci przekazują Organizatorowi artykuły dotyczące tematu zgłoszonego i
referowanego w trakcie konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Postanowienia końcowe
1.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2.

Regulamin Konferencji dostępny jest na stronie internetowej szkoły:
http://www.zsp.tarnow.pl/index.php/wydarzenia-w-szkole

