
 

REGULAMIN – KSIĘGA ABSTRAKTÓW 
  

§1  

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki autorów, którzy chcą opublikować swój 

abstrakt za pośrednictwem Księgi Abstraktów.  

2. Celem Księgi Abstraktów jest umieszczenie w jednym miejscu, streszczeń artykułów 

naukowych oraz opisów prac prezentowanych podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji  

Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.   

3. Księga Abstraktów ma charakter publikacji elektronicznej.  

4. Materiał będzie opublikowany równolegle w języku polskim oraz języku angielskim   

z podziałem na zakresy tematyczne.  

5. Temat wiadomości z załączonym plikiem powinien być stworzony według wzoru: zakres 

tematyczny_temat abstraktu_imie nazwisko    

(np. SUROWCE ENERGETYCZNE_Gaz łupkowy w Polsce_Jan Kowalski)  

6. Abstrakty będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2019 roku,  

wyłącznie na adres e-mailowy: ksiega@instytutpe.pl.  

  

§2  

  

WARUNKI PUBLIKACJI  

  

1. Maksymalna liczba autorów abstraktu to trzy osoby.  

2. Jedna osoba może być autorem lub współautorem maksymalnie dwóch abstraktów.  

3. Objętość abstraktu nie może przekroczyć 3500 znaków dla każdej wersji językowej.  

4. Abstrakt musi być napisany zgodnie z wymogami edytorskimi znajdującymi się w pliku: 

abstrakt_wymogi edytorskie.  

5. Plik formatka_2019 jest sformatowanym dokumentem, w którym autorzy powinni tworzyć 

swój materiał zgodnie z przyjętymi wymogami.  

6. Autorzy są zobowiązani do napisania wersji w języku polskim i języku angielskim zgodnie 

z przedstawionym szablonem (plik formatka_2019) z pełnym tłumaczeniem afiliacji oraz 

tytułów naukowych i zawodowych.  

  



 

 

7. Autorzy zobowiązani są do przypisania swojego tematu abstraktu do jednego z pięciu 

zakresów tematycznych :   

a) bezpieczeństwo energetyczne  

b) polityka energetyczna  

c) surowce energetyczne  

d) odnawialne źródła energii  

e) transformacja sektora energii  

f) inne (wpisać jaki)  

  

 

§3  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Abstrakty wysłane po wyznaczonym terminie, nie zostaną opublikowane na łamach Księgi 

Abstraktów.  

2. Abstrakty niezgodne z wymogami edytorskimi będą odsyłane zwrotnie do autorów w celu 

poprawienia ich zgodnie z przyjętymi wymogami.  

3. Księga Abstraktów będzie podzielona na zakresy tematyczne zgodnie z panelami 

konferencyjnymi.   

4. Organizatorzy zobowiązują się do przesłania informacji do autorów o publikacji Księgi 

Abstraktów.  

5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.133 

z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Redakcja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie 

użycza zgromadzonych danych osobowych Autorów innym osobom lub instytucjom. Dane 

osobowe podane przez Autora są traktowane jako informacje poufne i służą tylko  

i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Autorem, a Redakcją Księgi Abstraktów.  

  

  



 
 

§4  

  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

  

1. Rejestrując swój udział w IV Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne 

 - filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2019 r.   

w Rzeszowie, przekazuję swoje dane osobowe, które wykorzystane zostaną wyłącznie na 

potrzeby organizacji konferencji, a także dla celów wydawniczych i marketingowych,  

związanych ściśle z Konferencją oraz akceptuję politykę prywatności Instytutu Polityki 

Energetycznej im. I. Łukasiewicza (http://www.instytutpe.pl/polityka-prywatnosci).  

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie uda się przesłać informacji 

organizacyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (w skrócie RODO).  

2. Rejestrując swój udział w IV Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne  

- filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2019 r.   

w Rzeszowie, wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas Konferencji   

w postaci zdjęć, filmów i nagrań oraz na jego rozpowszechnianie w związku  z Konferencją 

na stronie internetowej Konferencji www.instytutpe.pl oraz na stronie konferencji  

w serwisie Facebook oraz w trakcie transmisji Konferencji na żywo  w telewizjach 

internetowych, Internecie oraz na kanale YouTube.   

3. Rejestrując swój udział w IV Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne  

- filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2019 r.  

w Rzeszowie, akceptuję fakt, że Konferencja będzie transmitowana na żywo w telewizjach 

internetowych, Internecie, a także nagrywana  i udostępniona na kanale YouTube.  
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