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REGULAMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONFERENCJI  

„Od książki do czytelnika. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 19-20.04.2021. 

Konferencja online, MS Teams 

1. Uczestnictwo czynne – wymaga rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

przesłanego zaproszonym prelegentom przez organizatorów konferencji (dane osobowe, 

tytuł, abstrakt, zgoda RODO). 

2. Uczestnictwo bierne – wymaga rejestracji i wniesienia opłaty (bezzwrotnej), której wysokość 

zależy od terminu rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona. 

2.1 Rejestracja dla uczestników biernych (słuchaczy) – formularz zgłoszeniowy 

                                     do pobrania na stronie: www.phc.uni.wroc.pl/konferencja 

Tura Termin rejestracji 
Wysokość 

opłaty 

Tura I 15.02-19.03 35 zł 

Tura II 20.03-06.04 50 zł 

Tura III 07.04-16.04 70 zł 

 

2.2 Uczestnik bierny zyskuje prawo udziału we wszystkich sesjach i zadawania pytań w czasie 

przeznaczonym na dyskusję. Otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie oraz materiały 

konferencyjne (książeczka abstraktów) w formie elektronicznej i papierowej (przesłane 

pocztą tradycyjną). Na życzenie uczestnika wystawiana jest też faktura (osoba do kontaktu – 

dr Kamila Augustyn kamila.augustyn@uwr.edu.pl) 

2.3 Dane do przelewu: 

Nazwa: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

Bank: Santander Bank Polska S.A. 

Nr konta PLN: 68 1090 2503 0000 0001 1131 0115 

Tytuł wpłaty: 

Jeżeli faktura ma być wystawiona na uczelnię: 

7003/2451/20, Imię i nazwisko, nazwa uczelni 

Jeżeli faktura ma być wystawiona na Pana/Panią 

7003/2451/20, Imię i nazwisko, adres pocztowy 

Dowód wpłaty należy przekazać na adres mailowy: kamila.augustyn@uwr.edu.pl   

To konieczne dla potwierdzenia uczestnictwa. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDLljaqhlMldLitXkfB-0yANUNVg5Tko1NzI4TzVKSk9KNzlCQkhOOFpNRi4u
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REJESTRACJA NA PANELE TEMATYCZNE 

1. Po opublikowaniu programu konferencji (najpóźniej 12.04.2021) należy zarejestrować się na  

wybrane panele tematyczne.  

2. Rejestracja obejmuje wszystkich uczestników (czynnych i biernych), jak również gości 

konferencji. 

3. Rejestracja będzie przebiegała do wyczerpania miejsc na poszczególny panel lub do 16.04 

(godz. 23.59). 

4. Nie można rejestrować się na dwie sesje odbywające się równolegle. 

 

PRZEBIEG KONFERENCJI 

1. Czas każdego wystąpienia to max. 20 minut. 

2. Prelegenci są zobowiązani udostępnić organizatorom swoje prezentacje najpóźniej do 16.04. 

3. Uczestnicy i goście konferencji są zobowiązani do uruchomienia aplikacji MS Teams, za 

pośrednictwem której będzie odbywać się transmisja.  

4. Uczestnicy konferencji w trakcie swojego wystąpienia są zobowiązani do używania mikrofonu 

i kamery internetowej. 

5. Wystąpienia prelegentów nie będą nagrywane. 

6. Dla uczestników, którzy zgłoszą chęć przetestowania jakości połączenia i funkcjonalności 

platformy, zostanie zorganizowane spotkanie testowe (ogłoszenie o terminach pojawi się w 

kwietniu). 

 

 


