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Konferencja odbędzie się dnia 28.10.2016r.
Miejscem konferencji jest ul. Legnicka 65, Wrocław.
Oficjalną stroną internetową konferencji jest: www.innowacyjninaukowcy.pl.
Adresem e-mail do kontaktów w sprawach związanych z konferencją jest:
konferencja@innowacyjninaukowcy.pl.
5. Organizatorem konferencji jest Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji (Klaster B+R&I), którego
jednostką koordynującą jest Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych
i Ścisłych. Sprawami technicznymi zajmuje się: Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji
Sp. z o.o. ul. Obornicka 23/8, 51-116 Wrocław, NIP: 8943053758, REGON: 022400604, KRS:
0000507593.
Warunki uczestnictwa w konferencji
1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie internetowej konferencji oraz wysłanie go na adres e-mail konferencji.
2. Wypełniony formularz rejestracyjny traktowany jest jak umowa i zobowiązuje rejestrującą się osobę
do wniesienia opłaty za uczestnictwo, zgodnie z cennikiem podanym na stronie konferencji
i w formularzu rejestracyjnym, w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia, ale nie później niż w dniu
konferencji.
3. Uczestnik wnoszący opłatę w dniu konferencji dokonuje płatności elektronicznie, przedkładając dowód
wpłaty w momencie zgłoszenia obecności na konferencji.
4. Opłata za uczestnictwo w konferencji powinna być wniesiona zgodnie z instrukcjami podanymi
w formularzu rejestracyjnym.
5. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz wniesieniu opłaty za uczestnictwo każdy
uczestnik otrzyma maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.
6. Każdy uczestnik, po wniesieniu opłaty we właściwej wysokości, ma prawo do opublikowania
streszczenia swojego wystąpienia (referatu lub plakatu) w materiałach konferencyjnych posiadających
numer ISBN.
7. Każdy uczestnik, po wniesieniu opłaty we właściwej wysokości, ma prawo opublikowania maksymalnie
dwóch artykułów w monografiach wydawanych przez organizatora konferencji.
Rezygnacja z udziału w konferencji
1. Rezygnację z udziału w konferencji należy wysłać w formie pisemnego wniosku na adres organizatora
konferencji.
2. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa wpłynie na adres organizatora do dnia 21.10.2016 organizator
zobowiązuje się zwrócić całość kwoty opłaty za uczestnictwo.
3. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa wpłynie na adres organizatora po dniu 21.10.2016 organizator nie
zwraca wniesionej opłaty za uczestnictwo.
4. Niedokonanie opłaty za uczestnictwo w podanym terminie wiąże się z jednoznaczną rezygnacją
z udziału w konferencji.
5. Niestawienie się na konferencji nie wiąże się z rezygnacją z uczestnictwa i nie uprawnia do uchylenia
się od wniesienia opłaty za uczestnictwo.
Publikacja prac w materiałach konferencyjnych oraz monografiach
1. Prace tworzone celem publikacji w materiałach konferencyjnych lub monografiach wydawanych przez
organizatora należy przygotować i sformatować zgodnie ze wzorami udostępnionymi na stronie
internetowej konferencji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty i poprawy rażących błędów w nadsyłanych pracach, bez
konieczności informowania autorów.
3. Warunkiem publikacji prac jest przestrzeganie terminów ich nadsyłania i innych zarządzeń podanych
w komunikatach konferencyjnych oraz pozytywna ocena po recenzji organizatora.

