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REGULAMIN uczestnictwa w Konferencji Naukowej – Technicznej 

pt.: „Nowoczesne Technologie w przemyśle” 

§ 1 

 Informacje wstępne  

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji Naukowej „Technologie przyszłości” 

organizowanej przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział 

Techniczny z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski.  

2. Konferencja odbędzie się w dniach 1 i 2 grudzień 2022r. i będzie przeprowadzana na Wydziale 

Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, bud. 5 oraz za 

pośrednictwem sieci internetowej.  

3. Konferencja będzie się odbywać z podziałem na następujące sekcje tematyczne:  

 „Kierunki zmian branży energetycznej", która obejmuje m. in. potencjał rozwojowy energetyki 

ze źródeł odnawialnych, politykę rozwoju ekoenergii przez samorząd gminny i powiatowy, 

energetykę konwencjonalną, zmiany klimatyczne lub pokrewne. 

 „Nowoczesne technologie w informatyce" , która obejmuje bezpieczeństwo danych, 

zastosowania sztucznej inteligencji, metody programowania, przemysłowe zastosowania 

informatyki lub pokrewne. 

 „Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn" , która obejmuje techniki wytwarzania, 

konstrukcje maszyn, inżynierię materiałową lub pokrewne. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Organizatora jest: Aleksandra Radomska – Zalas , adres 

mailowy: konferencja.tp@gmail.com, telefon kontaktowy: +48 664977497.  

5. Osoby uprawnione do kontaktu w ramach danych sekcji tematycznych to: 

 „Kierunki zmian branży energetycznej" - Ania Bieda – tel. 606911139; 

 „Nowoczesne technologie w informatyce" - Aleksandra Radomska – Zalas tel. 664977497; 

 „Inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn" – Aneta Jakubus, tel. 790278822. 

6. Dostęp do transmisji internetowej będzie możliwy po wcześniejszym zalogowaniu się na platformie 

MS Teams. Wszelkie informacje dotyczące transmisji internetowej będą wyświetlane na stronie 

internetowej na bieżąco.  

7. Oficjalna strona internetowa  Konferencji znajduje się pod adresem:  

http://technologieprzyszlosci.ajp.edu.pl/ 

8. Konferencja prowadzona jest w języku polskim. Nie wyklucza to jednak wygłaszania prelekcji 

w  języku angielskim. 
9. W Konferencji mogą brać udział firmy/instytucje partnerskie jak również sponsorzy.  

§ 2  

Warunki Uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego 

się na stronie http://technologieprzyszlosci.ajp.edu.pl/  do dnia 25 listopada 2022. 

2. Organizator Konferencji zastrzega sobie prawa do zatwierdzenia tematyki referatu. 

3. Po weryfikacji zgłoszeń zostają rozesłane mailowo potwierdzenia udziału w konferencji. 

4. Organizator ma prawo do zmiany formy wystąpienia na Konferencji oraz wcześniejszym 

poinformowaniu o tym fakcie Uczestników. 

§ 3  

Udział 

1. Do każdego zgłoszonego referatu lub plakatu, uczestnikowi przysługuje prawo opublikowania jego 

w materiałach konferencyjnych.  

2. Każdy uczestnik ma prawo do publikacji maksymalnie dwóch prac spełniających „Wymogi 

Redakcyjne” w Monografiach wydawanych przez Wydawnictwo naukowe Akademii imienia Jakuba 
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z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (http://www.wydawnictwo.ajp.edu.pl/). Komitet 

organizacyjny ma prawo do zwiększenia ilości referatów po wcześniejszym ustaleniu z autorem/ami. 

3. Każdy uczestnik Konferencji otrzyma informacje mailowo dotyczące konferencji oraz opublikowania 

pracy. 

§ 4 

Publikacja prac w Materiałach Konferencyjnych oraz Monografiach 

1. Przygotowując pracę do publikacji w  „Monografiach” należy kierować się  „Wymogami 

redakcyjnymi” określonymi na stronie: http://technologieprzyszlosci.ajp.edu.pl/ 

2. Zgodnie z Zarządzeniem 1/0101/2021 Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2021r, osoba, niezatrudniona w AJP, która zamierza opublikować 

swoją pracę w monografii publikowanej w Wydawnictwie Naukowym AJP, wnosi opłatę w 

wysokości 250,00 zł brutto za materiał przedłożony do druku. 

3. Zgodnie z § 4 punktem 2, jeżeli w publikacje jest więcej autorów, wśród których jest pracownik czy 

student związany z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim to opłatę należy 

pomniejszyć o jego udział.  

4. Warunkiem opublikowania prac w „Monografiach” jest spełnienie „Wymogów redakcyjnych”, 

przesłanie „Oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich” w postaci skanu na adres 

konferencja.tp@gmail.com oraz wniesienie opłat zgodnie z § 4 pkt.2. 

5. Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia korekt i poprawiania błędów w nadsyłanych pracach, bez 

konieczności informowania autorów o tych poprawach. 

6. Teksty do „Monografii” należy nadsyłać na adres: konferencja.tp@gmail.com 

7. Nieprzestrzeganie terminów podawanych w Komunikatach Konferencyjnych rozsyłanych do 
uczestników może skutkować nieprzyjęciem pracy do druku. 

§ 5  

Administrator danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 25. 

2. Jako administrator danych, Wydawnictwo AJP jest odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo 

i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulaminy dotyczące usług Wydawnictwa AJP można znaleźć na stronie Konferencji Naukowej 

pt.  „Technologie przyszłości”. 

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia  

listy uczestników Konferencji. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.  

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza 

akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz 

wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

2. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich 

zamieszczenia na stronie internetowej http://technologieprzyszlosci.ajp.edu.pl/ 

3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły 

wyższej”, Uczestnicy Konferencji będą poinformowani o zmianach organizacyjnych w jak 

najszybszym czasie. 
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