
 
 

Regulamin 
IV Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego 

23-24.04.2022 r. 
uchwalony przez Komitet Organizacyjny IV  Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego 

dnia 20.02.2022 
(on-line) 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (zwane dalej Sympozjum) jest czwartą edycją cyklu 
konferencji naukowych Bałtyckiego Stowarzyszenia Chemików pod nazwą „Pomorskie Studenckie 
Sympozjum Chemiczne”. Współorganizatorami Sympozjum mogą zostad instytucje, placówki, organizacje 
studenckie i doktoranckie, które wyrażą chęd współpracy i zostaną zatwierdzone przez władze Bałtyckiego 
Stowarzyszenia Chemików.  

2. Organizatorem głównym IV Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego i dalszych edycji 
wydarzenia jest Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików. Współorganizatorem aktualnej edycji Sympozjum jest 
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdaoskiego reprezentowany przez Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu 
Gdaoskiego oraz Radę Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdaoskiego.  

3. IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne odbędzie się w dniach 23–24.04.2022 w trybie on-line  
na platformie Microsoft Teams.  

4. W wydarzeniu uczestniczyd może osoba fizyczna, szczególnie student, doktorant oraz młody naukowiec 
(maksymalnie 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora) - zwani dalej Uczestnikiem.  

5. Sympozjum jest w całości bezpłatne (rejestracja i udział) oraz ma zasięg ogólnopolski.  
6. Ten Regulamin stanowi integralną częśd zgłoszenia uczestnictwa w IV Pomorskim Studenckim Sympozjum 

Chemicznym i obowiązuje wszystkich Uczestników.  
7. Integralną częścią Regulaminu jest instrukcja logowania i wygłaszania prezentacji oraz posterów umieszczona 

na stronie internetowej Sympozjum.  
8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez 

Uczestnika oraz wszystkich zawartych w Regulaminie zgód.  
9. Organizatorzy mogą otworzyd rejestrację uczestników biernych.  
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia pewnej ilości zarejestrowanych uczestników biernych  

na rzecz zwiększenia limitów Uczestników przedstawiających komunikaty lub ze względu na bezpieczeostwo 
stabilności platformy Microsoft Teams podczas wydarzenia.  

 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Uczestnikiem Sympozjum jest osoba, która w odpowiednich podanych przez organizatorów terminach 

wypełni formularz rejestracyjny oraz wyśle abstrakt zgodny z szablonem podanym przez organizatorów  
na adres e-mail. Potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia i abstraktu jest zawsze wiadomośd zwrotna  
od organizatorów – jeśli w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia oraz abstraktu nie pojawi się wiadomośd 
zwrotna, prosimy kontaktowad się przez fanpage na Facebook-u.  

2. IV Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne w związku z pandemią COVID-19 zostaje przeprowadzone  
w trybie on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Team, w związku z czym:  
2.1. Uczestnik Sympozjum jest zobowiązany do dołączenia do zespołu (do 7 dni przed wydarzeniem) przez 

przycisk podany na stronie www.pssch2022.pl wpisując swoje Imię i Nazwisko oraz e-mail  
(konto Microsoft - może byd bezpłatne: @outlook.com, @hotmail.com lub uczelniane na platformie 
Microsoft) w odpowiednie miejsca w formularzu lub według instrukcji organizatora wysyłanego na 
email; 

http://www.pssch2022.pl/


 
 

2.2. W celu stwierdzenia dołączenia do zespołu trzeba się zalogowad na platformę Microsoft Teams przez 
przeglądarkę lub dedykowaną aplikację (zalecane) – dołączone wg. instrukcji udostępnionej na stronie 
Sympozjum. 

3. Wszelkie informacje można uzyskad kontaktując się z Organizatorami poprzez e-mail: biuro@pssch2022.pl 
Pytania dotyczące punktu V. oraz VI. Regulaminu (ochrona danych osobowych i wizerunku) proszę kierowad 
na adres stowarzyszeniebsch@gmail.com 

 
III. ZASADY SYMPOZJUM 

1. Dnia 1.04.2022 roku upływa termin rejestracji na Sympozjum oraz przyjmowanie abstraktów. Rejestracja  
on-line po tym terminie będzie niedostępna, chyba że Organizator Sympozjum przedłuży termin 
rejestracji. 

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialnośd za wszystkie informacje i materiały przedstawione przez niego  
w formie prezentacji lub posteru. Ponadto Uczestnik ponosi odpowiedzialnośd za wszelkie wypowiedzi ustne 
oraz pisemne przedstawione w ramach Sympozjum (łącznie z nadesłanym abstraktem). 

3. Zabrania się wszelkich promocji oraz reklamy firm oraz instytucji (w rozumieniu prawa) przez Uczestnika 
podczas Sympozjum, pod groźbą usunięcia prelegenta z wydarzenia, bez ostrzeżenia. 

4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegad zasady społeczne, instrukcje oraz polecenia Organizatora. 
5. Zabrania się Uczestnikom nagrywania Sympozjum w każdy możliwy sposób: audio, wideo, obraz, nagrywanie 

z poziomu aplikacji MS Teams. 
6. Uczestnik musi posiadad w pełni sprawne urządzenie wyposażone w mikrofon, głośnik oraz kamerkę  

z dostępem do Internetu. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy wystąpienia prelegenta, kiedy zgłosi się 

nadprogramowa ilośd komunikatów ustnych. Prelegent zostanie powiadomiony o zmianie nie później niż 
17.04.2022. 

8. Uczestnik Sympozjum powinien wykonad prezentacje w dedykowanej aplikacji PowerPoint 365  
(Office 365) – aplikację można używad bezpłatnie poprzez przeglądarkę posiadając konto Microsoft. 

9. Uczestnik Sympozjum powinien w czasie trwania Sympozjum byd cały czas obecny – może dochodzid  
do zmian harmonogramu (nawet w ciągu tego samego dnia np. spowodowane brakiem uczestnika 
Sympozjum). 

10. Niepojawienie się – niedołączenie do zespołu on-line w dniu Sympozjum, mimo przesłania formularza oraz 
abstraktu może skutkowad poinformowaniem przez Organizatora odpowiednich władz nadrzędnych 
względem Uczestnika oraz zablokowaniem rejestracji w kolejnych edycjach Sympozjum. 

11. Uczestnik Sympozjum przedstawia swoją prezentację poprzez udostępnienie pulpitu/otwartego okna 
prezentacji, a następnie włączenie pokazu slajdów. 

12. Uczestnik Sympozjum może przedstawid prezentację lub poster w formie indywidualnej (nie przewiduje  
się wystąpieo wieloosobowych) – ale prezentacja/poster może byd pracą wieloautorską. 

13. Uczestnik Sympozjum może przedstawid jedną prezentację lub jeden poster (nie ma możliwości wyboru obu 
form wystąpieo). 

14. Uczestnik Sympozjum może zadawad pytania do przedstawionej prezentacji przez prelegenta – w tym celu 
należy nacisnąd „ręka do góry”, wtedy prowadzący sesję udzieli głosu. W związku z ograniczonym czasem, 
prowadzący sesję może nie udzielid głosu osobom zgłaszającym pytania. 

15. Abstrakt uczestnika Sympozjum, który nie przedstawił komunikatu lub był nieobecny nie zostanie 
uwzględniony w książce abstraktów, a uczestnik Sympozjum nie otrzyma certyfikatu. Obecnośd prelegentów 
komunikatów posterowych jest równoznaczna z przeprowadzeniem spotkania na czacie osobistego kanału. 

16. Książka abstraktów zostanie wydana maksymalnie 14 dni po zakooczeniu Sympozjum i wraz z certyfikatem  
w wersji .pdf zostanie wysłana na adres e-mail uczestników Sympozjum. 

17. Jeśli zajdzie potrzeba związana z większą ilością zgłoszeo Organizatorzy mogą rozszerzyd wymiar trwania 
Sympozjum o kolejny dzieo. 
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18. Uczestnicy podczas swoich komunikatów ustnych powinni mied włączoną kamerkę – jest to warunek 
otrzymania certyfikatu. 

19. Uczestnik, który będzie mied problemy techniczne powinien natychmiast skontaktowad się z Organizatorami. 
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wystąpienie w formie wideo-chatu, w związku z tym nie ma 
możliwości wystąpienia w formie chatu tekstowego z wysłaniem pliku z prezentacją lub posterem. 

20. Organizator ma prawo usunąd z książki abstraktów abstrakt, który jest powielony, autoplagiatem (ten sam 
tytuł, treśd) z innego publicznego wystąpienia. 

21. Organizator ma prawo nie uwzględnid w książce abstraktów prac, w których zostało stwierdzone naruszenie 
niniejszego regulaminu. 

 
IV. WARUNKI REZYGNACJI Z SYMPOZJUM 

 
1. Deklarację rezygnacji udziału w Sympozjum przez Uczestnika należy przesład na adres e-mail: 

rejestracja@pssch2022.pl, w tytule wpisując “REZYGNACJA”. 
 

V. WIZERUNEK 
 

1. Organizator może wykorzystywad wizerunek prelegenta, jego wystąpienia w części lub w całości, imienia  
i nazwiska w celach publicznej promocji i przekazywad wizerunek do partnerów oraz patronatów Sympozjum 
w celu publicznej dokumentacji wydarzenia oraz publicznej promocji. 

2. Organizator może wykorzystywad nadesłany abstrakt wystąpienia w celu utworzenia Książki Abstraktów, 
opublikowanej na stronie internetowej Bałtyckiego Stowarzyszenia Chemików i stronie Sympozjum. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za nadesłany abstrakt oraz zaprezentowany komunikat 
przez Uczestnika. 

4. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swojego wizerunku oraz przedstawionych materiałów według 
obowiązujących regulacji RODO oraz postanowieniach w rozdziale VI. niniejszego Regulaminu. 

 
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików,  

KRS 0000750840, NIP: 7743243235 z siedzibą przy ul. Przyszkolnej 8/8, 09-402 Płock. Dane osobowe 
przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  
z dnia 10 maja 2018 roku. 

2. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe 
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Sympozjum, w tym stworzenia listy Uczestników Sympozjum. 

3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych 
z przeprowadzeniem Sympozjum. 

4. Dane osobowe będą przechowywane na okres niezbędny do organizacji oraz przebiegu konferencji –  
12 miesięcy od daty zakooczenia Sympozjum. 

5. Uczestnikom Sympozjum przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich 
poprawienia, ograniczenia lub usunięcia; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo  
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Uczestnik uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 

6. Podanie danych jest dobrowolne oraz niezbędne do wzięcia udziału w Sympozjum. 
7. Uczestnik zgada się na przesyłanie drogą poczty elektronicznej materiałów pokonferencyjnych – tj. książek 

abstraktów, certyfikatów oraz dyplomów wykorzystując jego dane załączone w formularzu rejestracyjnym. 
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Organizatora 

www.pssch2022.pl w zakładce Regulamin. 
2. Prawem właściwym dla zobowiązao wynikających z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem  

a Organizatorem jest prawo polskie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieo regulaminu w każdej chwili. Zmiany wchodzą  

w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora: www.pssch2022.pl w zakładce 
Regulamin. 

 
Komitet Organizacyjny 

IV Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego 
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