
VI Konferencja Naukowa  

„Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju” 

20–21.09.2021 r.  

Miejsce Konferencji: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców 

Warszawy 12, 35-959 Rzeszów 

*Wymagane – W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak otrzymania przez Zgłaszającego informacji 

dotyczących udziału w Konferencji i/lub materiałów konferencyjnych. 

1. Nazwisko i imię*: ...................................................................................................................... 

2. Tytuł naukowy/zajmowane stanowisko*: ............................................................................... 

3. Uczelnia/Instytucja/Firma*: ...................................................................................................... 

4. W przypadku udziału w formie zdalnej (online), prosimy o podanie adresu  

do korespondencji, na który zostaną wysłane materiały konferencyjne *: 

....................................................................................................................................................... 

5. E-mail*: ....................................................................................................................................... 

6. Telefon kontaktowy *: ............................................................................................................... 

7. Planuję wziąć udział w: * 

 wycieczce do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 

im. I. Łukasiewicza w Bóbrce w dniu 19 września 2020 r.  

 pierwszym dniu Konferencji – 20 września 2020 r. 

 drugim dniu Konferencji –  21 września 2020 r.  

 bankiecie –  (wieczorem) 20 września  

 

8. Zgłaszam udział: * 

 czynny z wystąpieniem / referatem naukowym w formie tradycyjnej 

(stacjonarnej) 

 czynny z wystąpieniem / referatem naukowym w formie zdalnej (online) 

 czynny z posterem naukowym w formie tradycyjnej 

 czynny z posterem naukowym w formie zdalnej (online) 

 bierny w formie tradycyjnej (stacjonarnej) 



 bierny w formie zdalnej (online) 

 publikacja artykułu bez udziału w Konferencji  

9. Tytuł wystąpienia / referatu naukowego / posteru naukowego*: 

....................................................................................................................................................... 

10. Tytuł wystąpienia / referatu naukowego / posteru naukowego w języku angielskim*: 

....................................................................................................................................................... 

11. Abstrakt wystąpienia / referatu naukowego / (posteru naukowego*) (dla osób 

zainteresowanych udziałem w Księdze Abstraktów / dla osób biorących udział  

w sesji posterowej - Księga Posterów) Streszczenie referatu do 3500 znaków. 

....................................................................................................................................................... 

12. Abstrakt wystąpienia / referatu  naukowego / (posteru naukowego*) w j. angielskim 

(dla osób zainteresowanych udziałem w Księdze Abstraktów / dla osób biorących 

udział w sesji posterowej - Księga Posterów) Streszczenie referatu do 3500 

znaków. 

....................................................................................................................................................... 

13. Opłata Konferencyjna * 

 750 zł brutto (609,76 zł netto) – opłata dla pracowników naukowych  

z wystąpieniem / referatem naukowym / posterem oraz przedstawicieli firm 

energetycznych (z referatem lub bez) – udział w 2 dniach konferencji. Obejmuje 

materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiadowe oraz udział w uroczystym 

bankiecie. Nie obejmuje noclegu 

 450 zł brutto (365,85 zł netto) – opłata dla doktorantów z wystąpieniem  

/ referatem naukowym / posterem – udział w 2 dniach konferencji (kwalifikacja 

na podstawie abstraktu). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 

obiadowe oraz udział w uroczystym bankiecie. Nie obejmuje noclegu 

 450 zł brutto (365,85 zł netto) – opłata dla pracowników naukowych  

z wystąpieniem / referatem naukowym oraz przedstawicieli firm energetycznych 

(z referatem lub bez) – udział tylko 21.09.2021 r. Obejmuje materiały 

konferencyjne, przerwy kawowe, obiad. Nie obejmuje noclegu 



 300 zł brutto (243,90 zł netto) – opłata dla studentów z posterem naukowym. 

Obejmuje udział w 2 dniach konferencji, materiały konferencyjne; w formie 

tradycyjnej dodatkowo – przerwy kawowe, obiadowe. Nie obejmuje noclegu 

 300 zł brutto (243,90 zł netto) - opłata za publikację artykułu naukowego bez 

udziału w Konferencji   

 0 zł - pracownicy i studenci Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, 

członkowie Komitetu Naukowego (z referatem naukowym / posterem 

naukowym) 

 0 zł - eksperci Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza  

 0 zł - członkowie Komitetu Naukowego 

 0 zł - przedstawiciele administracji publicznej oraz spółek energetycznych 

(jedynie zaproszeni przez Organizatorów). W przypadku braku zaproszenia 

obowiązuje opłata konferencyjna 750 zł brutto (609,76 zł netto) 

 0 zł - studenci oraz osoby zainteresowane udziałem biernym w panelach 

plenarnych i tematycznych VI Konferencji w 2 dniach – udział bezpłatny (bez 

materiałów konferencyjnych, przerw obiadowych, przerw kawowych oraz 

udziału w bankiecie, a także bez możliwości zgłaszania referatów naukowych  

i posterów naukowych) 

 0 zł - udział bierny online w 2 dniach Konferencji 

 

14. Preferencje dotyczące posiłków 

 Tradycyjna kuchnia  

 Dania wegetariańskie 

 Dania wegańskie 

15. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminami Konferencji, w szczególności: 

Regulaminem VI Konferencji Naukowej 2021, Regulaminem Sesji Posterowej  

w trybie online oraz Regulaminem bezpieczeństwa Konferencji Naukowej 2021 

(dostępnymi na stronie: https://www.instytutpe.pl/konferencja2021/wazne-

dokumenty-2021) oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. * 

 Tak 



16. Rejestrując swój udział w VI Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne 

- filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w dniach 20-21 września  

2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, 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 i materiałów konferencyjnych. 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).* 

 Wyrażam zgodę 

17. Rejestrując swój udział w VI Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne 

–  filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w dniach 20-21 września 2021 r. 

na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, 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,  

w Internecie oraz na kanale YouTube. * 

 Wyrażam zgodę 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.instytutpe.pl/polityka-prywatnosci&sa=D&ust=1600622755098000&usg=AFQjCNEWJNMbEx1CQMriuBICFn1Le8nPIA

