REGULAMIN SESJI POSTEROWEJ
VI Konferencji Naukowej
„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”
13-14 września 2021 r.

1.

Sesja posterowa jest integralną częścią VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne
– filary i perspektywy rozwoju” (zwanej dalej „Konferencją”), odbywającej się na Politechnice
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

2.

Udział w sesji posterowej jest jednoznaczny z udziałem w Konkursie na Najlepszy Poster Naukowy
(dalej: konkurs). Organizatorem konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza.

3.

Rolę koordynatora do spraw realizacji zadań związanych z organizacją sesji posterowej i konkursu
pełni Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Współorganizatorami są: Zakład
Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie
Koło Naukowe „Eurointegracja”.

2.

Komitet Organizacyjny Konferencji (zwany dalej „Komitetem”) odpowiada za prawidłowy
przebieg konkursu i akceptuje niniejszy regulamin. Przewodniczący Komitetu powołuje członków
Jury, wskazuje Przewodniczącego Jury i Sekretarza Jury.

3.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone postery naukowe przygotowane przez studentów,
doktorantów i pracowników naukowych. Samodzielni pracownicy naukowi mogą być opiekunami
naukowymi zespołu.

4.

Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest przesłanie do dnia 27 sierpnia 2021 r., do
godz. 23:59, na adres postery@instytutpe.pl:
•

Posteru naukowego w formacie PDF. Plik nie powinien przekraczać 10 MB.

•

Opisu celu badawczego i wniosków towarzyszących posterowi o objętości maksymalnie
jednej strony A4. (Times New Roman 12, interlinie pojedyncze, w formacie: .DOCX)

•

Podpisanego oświadczenia (w formacie PDF) o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
przesłanych materiałów oraz danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
konkursu. (Zał. nr 1)

5.

Decyzja o kwalifikacji posteru podejmowana jest przez Przewodniczącego oraz Sekretarza
Jury – w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunków formalnych rozstrzygnięcia
podejmuje Przewodniczący Jury. Jury zapoznaje się z posterami i rezerwuje sobie prawo żądania
od autorów wyjaśnień drogą mailową.

6.

Postery oraz towarzyszące im opisy zostaną opublikowane w Księdze Posterów (Open Access,
CC 4.0), która dostępna będzie na stronie internetowej Konferencji. Uczestnicy będą mieli
możliwość przesyłania pytań dotyczących poszczególnych posterów na adres
postery@instytutpe.pl do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00.

Po upływie terminu wyznaczonego na zadawanie pytań, Sekretarz Jury bezzwłocznie skontaktuje
się z autorami posterów, do których skierowano pytania, w celu przekazania im niezbędnych
szczegółów technicznych dotyczących spotkania w formule online.
7.

W dniu 2 września 2021 r. o godz. 12:00, na platformie „Zoom” odbędzie się spotkanie
z autorami posterów, do których skierowano pytania. Uczestników Konkursu na Najlepszy
Poster Naukowy prosi się o zarezerwowanie tego terminu, a w razie otrzymania pytań - udział
w niniejszej wideokonferencji.

8.

W dniu 2 września 2021 r., na posiedzeniu w formule online, Jury podejmie decyzję o wyborze
najlepszych posterów w liczbie między 5 a 10. Decyzja o zakwalifikowaniu jest bezzwłocznie
przekazywana autorom.

9.

W dniu 3 września 2021 r., Sekretarz Jury zobowiązany jest do przesłania do autorów posterów
zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu, wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych
do przeprowadzenia posiedzenia w formule online.

10. Jury w składzie minimum dwuosobowym (przy użyciu platformy „Zoom”) przeprowadza w dniu
7 września 2021 r. spotkania w formule online z autorami zakwalifikowanych posterów.
11. Pomiędzy 7 a 8 września 2021 r. Jury na posiedzeniu w formule online zdecyduje o końcowej
ocenie wybranych, najlepszych posterów i wskaże laureatów konkursu w liczbie pomiędzy 3 a 6.
Sekretarz Jury bezzwłocznie informuje laureatów o tym fakcie i zaprasza na uroczyste ogłoszenie
wyników.
11. Ogłoszenie wyników odbywa się w pierwszym dniu Konferencji na posiedzeniu plenarnym
z uczestnictwem laureatów w formie online (na platformie „Zoom”). Jeżeli autorzy posterów,
w tym szczególnie laureaci konkursu wyrażą chęć przybycia na Konferencję - to posiadają taką
możliwość.
12. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe - markowe pióra. Za przesłanie lub przekazanie nagród
odpowiada Komitet Organizacyjny Konferencji.
13. Z posiedzeń Jury sporządzane są protokoły, spotkania z autorami są rejestrowane, lecz nie
udostępniane publicznie.
14. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie, jest ona ostateczna.
15. Za ewentualne błędy natury technicznej, powstałe przy reprodukcji posteru lub w innych
okolicznościach odpowiada autor. Za stworzenie warunków technicznych dla posiedzeń Jury oraz
spotkań online z autorami posterów odpowiada Komitet Organizacyjny Konferencji.
16. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie, w szczególności w kwestiach ochrony
danych osobowych, obowiązują przepisy Regulaminu VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo
energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” Rzeszów, 13-14 września 2021 r.
17. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu decyzją Przewodniczącego Komitetu. W ciągu 7 dni
od jego ogłoszenia wskazuje on członków Jury i podejmuje wszystkie niezbędne decyzje.

www.instytutpe.pl/konferencja2021

Załącznik nr 1
……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..
(instytucja)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym, ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie (Open
Access, CC 4.0) elektronicznej wersji posteru, którego jestem autorem/współautorem*,
przesłanego na VI Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa
rozwoju” (2021 r.) wraz z moimi danymi osobowymi w Księdze Posterów, która zostanie
umieszczona na stronie internetowej Konferencji (www.instytutpe.pl/konferencja2021)
oraz na portalach: Facebook (www.facebook.com/InstytutPolitykiEnergetycznej), LinkedIn
(www.linkedin.com/company/InstytutPE) i Twitter (www.twitter.com/InstytutPE), a także
w wybranych mediach i portalach informacyjnych/branżowych.

……………………………………………………………..….…………………
(data, czytelny podpis)

*

Niepotrzebne skreślić. W przypadku współautorstwa oświadczenie muszą złożyć wszyscy autorzy.

