REGULAMIN
Konferencji „World Usability Day Kraków 2018” (WUD KRK ‘18)
§ 1 Cel konferencji
1. Celem Konferencji jest promowanie idei dostępności i użyteczności. Zrzeszamy
społeczności środowisk akademickich, edukatorów, profesjonalistów, przedsiębiorców, i
obywateli, mających wpływ na powstawanie i rozwój produktów i usług współtworzących
otaczającą nas rzeczywistość. Chcemy edukować i promować wizję świata odpowiedzialnie
korzystającego z nowych technologii, które będą służyć dobru człowieka, pomagać
realizować jego cele i przeciwdziałać wykluczeniom cyfrowym.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. VII edycja konferencji „World Usability Day Kraków”, zwana w dalszej części
Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 23 i 24 listopada 2018 roku w budynku U2 Centrum Dydaktyki AGH (Reymonta 7, 30-059 Kraków) należącym do Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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3. Uczestnik, wysyłając formularz zgłoszeniowy, poświadcza znajomość niniejszego
regulaminu.
4. Uczestnikami Konferencji są przede wszystkim osoby zawodowo lub naukowo
związane z designem, użytecznością, zrozumiałością, dostępnością, produkcją
oprogramowania lub usług, studenci i doktoranci, przedstawiciele Sponsorów oraz
zaproszeni przez Organizatorów goście.
5. Wystąpienia w czasie Konferencji będą podzielone na wykłady odbywające się na
głównej sali i zajęcia warsztatowe. Wydarzenia w ramach tych bloków będą się odbywać
częściowo równolegle.
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7. Prelegenci i Organizatorzy nie otrzymują wynagrodzenia pieniężnego za swoją
pracę przy organizacji Konferencji.
§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Warunkami udziału w Konferencji są:

• zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, które może nastąpić wyłącznie za
pośrednictwem
formularza
zgłoszeniowego,
dostępnego
na
stronie
www.wudkrakow.pl, w tym udzielenie odpowiedzi na pytania.
• uzyskanie informacji o potwierdzeniu rejestracji przez organizatorów Konferencji
drogą mailową. Uczestnictwem w konferencji nagradzane będą osoby które
odpowiedziały w najlepszy, najpełniejszy lub najciekawszy sposób na pytania w
formularzu (w ocenie Organizatorów).
2. Potwierdzenie rejestracji otrzymane drogą elektroniczną jest jednoznaczne z
przyjęciem zgłoszenia. O niezakwalifikowaniu zgłoszenia, z przyczyn merytorycznych bądź
formalnych, zainteresowana osoba zostanie poinformowana odrębnie drogą elektroniczną.
3. Udział w Konferencji jest bezpłatny dla Uczestników.
4. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi certyfikat uczestnictwa w
Konferencji. Chęć odebrania certyfikatu należy zgłosić do 7 dni przed rozpoczęciem
wydarzenia. Będzie można go odebrać w dniu Konferencji u Organizatorów podczas
rejestracji.
5. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
6. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
7. Rezygnacja uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie
pisemnej i wysłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@wudkrakow.pl
8. Istnieje możliwość zorganizowania przez Organizatorów uzupełniającej rekrutacji
na Konferencję.
§ 3 Prelegenci
1. By wziąć czynny udział w Konferencji, konieczne jest spełnianie przynajmniej
jedego z warunków:
- zgłoszenie tematu referatu lub warsztatów wraz z abstraktem, w terminie do
30.09.2018r w formularzu Call for Papers ogłoszonym w kanałach
społecznościowych konferencji;
- otrzymanie zaproszenia do wystąpienia lub prowadzenia warsztatów wysłanego
przez Organizatorów. Osoba zaproszona w przypadku chęci wystąpienia,
zobowiązana jest do przesłania pisemnej zgody, tematu prezentacji i jej abstraktu.
Niezbędne informacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres
kontakt@wudkrakow.pl
2. Sposród otrzymanych zgłoszeń lub potwierdzeń Organizatorzy wybierają te, które
zostaną zaprezentowane na Konferencji. Pozostałe trafiają na listę rezerwową.

3. Organizatorzy w ciągu 3 dni od podjęcia decyzji powiadamiają uczestników, czy
ich referaty zostały wybrane. Prelegenci są zobowiązani w ciągu 5 dni potwierdzić chęć
prezentacji.
4. W przypadku gdy prelegent zrezygnuje z możliwości przedstawienia prezentacji,
powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora w formie pisemnej za
pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@wudkrakow.pl
5. W przypadku braku potwierdzenia lub rezygnacji z chęci wygłaszania referatu
Organizator zaprasza do przedstawienia prezentacji kolejną osobę z listy rezerwowej.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi i reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora
powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@wudkrakow.pl
2. W przypadku odwołania Konferecji z przyczyn zależnych bądź niezależnych od
Organizatora, Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani w możliwie najwcześniejszym
terminie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą
rozstrzygane za pośrednictwem obu stron bądź przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a
Organizatorem.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) oraz 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., Organizator Konferencji nie
przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników
innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko,
adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i
wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji oraz w
razie wyrażenia zgody, do celów przesyłania informacji marketingowych. Więcej informacji o
polityce prywatności i administrowaniu danymi dostępnych jest na stronie
http://wudkrakow.pl/lub u Organizatorów, pod adresem kontakt@wudkrakow.pl

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Konferencją.

