
Regulamin V Międzynarodowej Konferencji
Naukowo-Technicznej Współczesne

Technologie i Urządzenia Energetyczne
(WTiUE 2021)

§1
Uwagi ogólne

1. Organizatorem V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Współczesne
Technologie i Urządzenia Energetyczne (nazywanej dalej „Konferencją”) jest Katedra
Energetyki (zwana dalej „Organizatorem”) z Politechniki Krakowskiej.

2. Konferencja odbędzie się w dniach 19–21.05.2021 w Hotelu Galaxy (ul. Gęsia 22A,
31-535 Kraków).

3. Warunki uczestnictwa:
a. Posiadanie statusu pracownika naukowego lub doktoranta.
b. Zapoznanie  się  z  niniejszym  Regulaminem  i  akceptacja  go  w  formularzu

rejestracyjnym  zamieszczonym  na  stronie  internetowej  Konferencji
WTiUE 2021 (https://wtiue.conrego.pl/).

c. Podpisanie umowy na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach
rejestracyjnych  zgodnie  z  rozporządzeniem  dotyczącym  ochrony  danych
osobowych.

d. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie
internetowej Konferencji.

4. Warunkiem  koniecznym  uczestnictwa  w konferencji  WTiUE  2021  jest  uiszczenie
opłaty rejestracyjnej.

§2
Proces rejestracji

1. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem oficjalnego systemu rejestracji
zgłoszeń  na  Konferencję  dostępnego  na  stronie  (https://wtiue.conrego.pl/).  Udział
w konferencji  WTiUE 2021 wymaga spełnienia  wymagań opisanych w §1.3a  oraz
dokonania rejestracji w systemie rejestracji Konferencji WTiUE 2021.

2. Aby  zarejestrować  swój  udział  w  Konferencji  WTiUE  2021,  należy  wypełnić
formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie internetowej Konferencji.

§3
Konferencja WTiUE 2021

1. Udział  w  konferencji  WTiUE  2021  wymaga  rejestracji  online  za  pośrednictwem
oficjalnej strony internetowej konferencji WTiUE 2021 (https://wtiue.conrego.pl/).

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zakwaterowanie  uczestnika.  Jednak
Organizator może pomóc w rezerwacji  zakwaterowania,  jeśli uczestnik będzie tego
potrzebował.

https://wtiue.conrego.pl/
https://wtiue.conrego.pl/en/
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3. Program  Konferencji  zostanie  opublikowany  na  stronie  internetowej  Konferencji
WTiUE 2021 do 10.05.2021.

4. Organizator zapewnia materiały konferencyjne,  lunche,  przerwy kawowe, uroczystą
kolację oraz program towarzyski.

5. Uczestnicy Konferencji są odpowiedzialni za uszkodzenia i zniszczenia dokonane na
terenie Konferencji.

§4
Dane osobowe uczestników

1. Wszystkie  dane  osobowe  podane  przez  Uczestników  będą  administrowane  przez
Lokalny  Komitet  Organizacyjny  z  siedzibą  w  Krakowie  (31-864),  przy  al.  Jana
Pawła II  37.  Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konferencji,  w tym
procesu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej Konferencji lub komunikacji
związanej  z  późniejszymi  wydarzeniami.  Uczestnik  ma  prawo  do  dostępu
i poprawiania wszystkich podanych przez siebie danych.

2. Wszystkie  dane  są  chronione  zgodnie  z  prawem,  z  zastosowaniem  aktualnych
wymagań bezpieczeństwa.

§5
Organizator

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  oficjalnych  materiałów
konferencyjnych.

§6
Udział w Konferencji

1. Akceptowane są trzy rodzaje udziału w konferencji:
 Zwykły uczestnik -  uczestnik musi  uiścić  opłatę  rejestracyjną  w wysokości

1850zł przy rejestracji. Uczestnik musi przesłać streszczenie lub pełny artykuł
w ramach tego rodzaju uczestnictwa w konferencji. Aby opublikować referat
w materiałach konferencyjnych lub zgodnie z decyzją Komitetu Naukowego
w Wydawnictwach  Specjalnych  czasopism,  uczestnik  jest  zobowiązany  do
przygotowania wystąpienia w formie prezentacji lub plakatu.

 Doktorant  -  uczestnik  musi  uiścić  opłatę  rejestracyjną  w wysokości  1600zł
przy  rejestracji.  Uczestnik  musi  przesłać  streszczenie  lub  pełny  artykuł
w ramach tego rodzaju uczestnictwa w konferencji. Aby opublikować referat
w materiałach konferencyjnych lub zgodnie z decyzją Komitetu Naukowego
w Wydawnictwach  Specjalnych  czasopism,  uczestnik  jest  zobowiązany  do
przygotowania wystąpienia w formie prezentacji lub plakatu.

 Osoba  towarzysząca  -  uczestnicy  muszą  uiścić  opłatę  rejestracyjną
w wysokości  700zł.  Organizator  zapewnia  możliwość  uczestnictwa
w Konferencji i programie dodatkowym Konferencji. Osobą towarzyszącą nie
może być Autor ani Współautor artykułu.

 Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszych przepisów.



2. Opłata  konferencyjna  jest  realizowana  za  pośrednictwem  systemu  internetowego,
w celu  potwierdzenia  opłaty  konferencyjnej  uczestnik  otrzymuje  fakturę  za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Organizator przygotuje certyfikat uczestnictwa dla każdego uczestnika Konferencji.

§7
Przygotowanie i publikacja artykułów

1. Wszystkie streszczenia i pełne teksty artykułów należy przesyłać za pośrednictwem
oficjalnego systemu konferencji WTiUE 2021 (https://wtiue.conrego.pl/).

2. Wszystkie streszczenia i pełne artykuły przesłane na konferencję WTiUE 2021 muszą
być napisane w języku angielskim lub polskim. Po akceptacji abstraktu przez Komitet
Naukowy  konferencji  WTiUE  2021  uczestnik  musi  złożyć  pełny  referat.  Pełne
artykuły  przechodzą  proces  recenzji.  Po akceptacji  całego referatu  musi  on zostać
przedstawiony podczas konferencji WTiUE 2021, akceptowane formy przedstawienia
tematu to prezentacja lub poster.

3. Komitet  naukowy  zadecyduje  na  podstawie  opinii  recenzentów  oraz  prezentacji
uczestnika o dalszej rekomendacji do publikacji rozszerzonej wersji pełnego artykułu
w czasopismach:

 Energy (Elsevier, 200 pkt. wg listy MNiSW, IF 5.537),
 Energies (MDPI, 100 pkt. wg listy MNiSW, IF 2.707),
 Heat Transfer Engineering (Taylor & Francis Online, 70 pkt. wg listy MNiSW,

IF 1.703),
 Cleaner Engineering and Technology (Elsevier).

4. Wymagania dotyczące przygotowania pełnych prac i streszczeń podano poniżej:
 Streszczenie  –  obowiązkowe  dla  zarejestrowanych  uczestników,

z wyłączeniem osób towarzyszących, maksymalna liczba stron wynosi 2.
 Pełny  tekst  artykułu  -  nie  jest  obowiązkowy  po  przyjęciu  streszczenia,

maksymalna  liczba  stron  wynosi  8.  Pełny  artykuł  powinien  być  napisany
zgodnie z formularzem dostarczonym przez Organizatora.  

5. Uczestnicy  Konferencji  WTiUE  2021  zostaną  wybrani  na  podstawie  jakości
streszczeń i pełnych referatów. Streszczenie / pełny referat musi spełniać następujące
wymagania:

 Zgodność z celami i zakresem Konferencji WTiUE 2021,
 Jakość naukowa streszczenia / artykułu,
 Nowatorskość prezentowanych badań.

§8
Proces płatności i zwroty

1. Organizator dopuszcza przetwarzanie płatności tylko w walucie złoty.
2. Organizator oferuje jedną metodę płatności:

a. przelew bankowy.
3. Płatności  przelewem  bankowym  należy  dokonywać  na  rachunek  Politechniki

Krakowskiej: Bank Alior Bank S.A., numer konta PL 09 2490 0005 0000 4600 1012
1826 (SWIFT: ALBPPLPW) z dopiskiem: WTiUE 2021.

4. Jeśli  uczestnik  zrezygnuje  z  udziału  w  konferencji  WTiUE  2021,  opłaty
konferencyjnej nie można zwrócić po 31 marca 2021 r.

https://wtiue.conrego.pl/


§9
Zmiany w regulaminie

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  drobnych  zmian  w  regulaminie  konferencji
WTiUE  2021.  Wszystkie  zmiany  zostaną  natychmiast  opublikowane  na  stronie
internetowej  Konferencji,  a  informacja  o  ich  wprowadzeniu  zostanie  wysłana  do
uczestników e-mailem.

§10
Uwagi końcowe

1. Regulamin  jest  dostępny  w  biurze  Komitetu  Organizacyjnego  oraz  na  oficjalnej
stronie internetowej Konferencji.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające lub
utrudniające przeprowadzenie Konferencji.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odroczenia,  zawieszenia,  przerwania  lub
odwołania Konferencji WTiUE 2021 po uprzednim poinformowaniu Uczestników.

4. Organizator  zwróci  Uczestnikom zapłaconą opłatę  rejestracyjną,  jeżeli  Konferencja
WTiUE 2021 zostanie odwołana z winy Organizatora.

5. W każdym przypadku nieuregulowanym niniejszym Regulaminem ma zastosowanie
polskie prawo.
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