
Regulamin międzynarodowej konferencji naukowej  

„Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego 

Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne” 

 

§ 1 Informacje ogóle 

1. Organizatorami konferencji naukowej „Konflikt – stabilizacja – asymilacja? 

Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie 

komparatystyczne” zwanej dalej Konferencją) jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” wraz 

z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Oddziałem Instytutem Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu. Instytucje te 

zwane są dalej Organizatorami. 

2. Konferencja odbędzie się stacjonarnie w budynku Centrum Historii Zajezdnia we 

Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 184 w dniach 28 i 29 września 2021 r. Szczegółowy 

przebieg Konferencji określa program zamieszczony na stronie internetowej jednego z 

organizatorów: www.zajezdnia.org . 

3. Zasady uczestnictwa w Konferencji określa niniejszy regulamin. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Konferencja organizowana jest w języku polskim oraz języku angielskim. 

Organizatorzy Konferencji zapewnią tłumaczenia symultaniczne z języka angielskiego 

na język polski oraz odwrotnie. 

2. Konferencja będzie transmitowana na żywo i zamieszczona na kanale streamingowym 

jednego z organizatorów. 

3. Konferencja odbędzie się w podziale na kilka sesji tematycznych określonych przez 

organizatorów konferencji. 

4. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Organizatorzy wyróżniają dwa rodzaje uczestnictwa: 

a. Czynne 

b. Bierne 

2. Czynnym uczestnictwem określa się wystąpienie w trakcie konferencji z referatem 

prezentującym wyniki badań naukowych. Czynnymi uczestnikami są osoby, które w 

określonym przez organizatorów terminie zgłosiły chęć udziału w konferencji poprzez 

specjalnie przygotowany formularz zgłoszenia oraz potwierdziły swój udział w 

wydarzeniu organizatorom. 

3. Biernym uczestnictwem określa się udział w wydarzeniu w roli słuchacza. 

Uczestnictwo to nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia lub potwierdzenia obecności 

organizatorom. 

§ 3 Regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii 

 

1. Każdy uczestnik Konferencji składa Oświadczenie o stanie zdrowia, w którym 

oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem 

http://www.zajezdnia.org/


COVID-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

Formularz Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu,  

zostanie przedstawiony do podpisu uczestnikom przed rozpoczęciem konferencji. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazanie właściwym służbom 

sanitarnym, na ich żądanie, w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego 

na wypadek zakażenia lub wykrycia przebywania w bezpośrednim kontakcie z osobą 

zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, 

przeciwdziałania, zwalczania COVID-19. 

3. Organizatorzy zapewniają o wdrożeniu podczas konferencji przepisów prawa i 

wytycznych sanitarnych, mających na celu bezpieczeństwo epidemiczne uczestników 

konferencji, w związku z czym, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

wprowadzenia określonych zasad uczestnictwa, takich jak zakrywanie ust i nosa, 

dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego, itp.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia limitów uczestników 

Konferencji w związku z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa oraz 

wytycznych sanitarnych, obowiązujących w związku ze stanem epidemii. 

5. Uczestnicy Konferencji, którzy posiadają certyfikat szczepienia przeciwko wirusowi 

COVID-19, nie będą wliczani do obowiązujących limitów, dlatego Organizatorzy 

zachęcają uczestników do okazania certyfikatów potwierdzających szczepienie. 

Certyfikaty będzie można okazać do wglądu wyznaczonemu pracownikowi 

oddelegowanemu przez organizatorów. Okazanie certyfikatów pozwoli na zwiększenie 

liczby uczestników Konferencji. 

§ 4 Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe udostępnione przez uczestników Konferencji w związku ze złożeniem 

Oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, będą przetwarzane przez administratora, 

którym jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 

184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: sekretariat@zajezdnia.org, tel. (+48) 71 715 

96 00. 

2. Administrator wykona wobec uczestników Konferencji obowiązek informacyjny 

wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), zamieszczając w formularzu Oświadczenia stosowną 

klauzulę informacyjną.  

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Udział w konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu, każda zmiana 

regulaminu zostanie opublikowana w sposób określony dla regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej 

organizatora: www.zjezdnia.org . 

 

http://www.zjezdnia.org/

