
 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA 

TRANSPORT KOLEJOWY 2017 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ 

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Urzędu Transportu Kolejowego: 

Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 
z dopiskiem Konferencja 2017 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 784 028 831. 

Imię 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres uczelni / szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail uczestnika 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy Liczba autorów prezentowanego referatu 

…………………………………………………………………………. ...…………………………………………………………………………. 

Tytuł pracy1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Promotor1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis uczestnika Podpis promotora 

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 
  

                                                           
1 W przypadku uczestnictwa w konferencji jako wolny słuchacz należy wpisać „wolny słuchacz” 



 

REGULAMIN KONFERENCJI 
1. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Transport Kolejowy 2017: Przeszłość – Teraźniejszość – 

Przyszłość, zwana dalej: Konferencją, odbędzie się 19 maja 2017 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego 
w Warszawie. 

2. Organizatorem Konferencji jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej Organizatorem. 

3. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników, a ich akceptacja stanowi warunek 
uczestnictwa w Konferencji. 

4. Uczestnik może uczestniczyć czynnie – wygłaszając referat – lub biernie jako wolny słuchacz. 

5. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest przestrzegać terminów i postanowień zawartych w przesyłanych 
Komunikatach i informacjach. 

6. Przesłany referat nie może naruszać praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób trzecich 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). 

7. Wszyscy wymienieni Współautorzy (o ile występują) po zapoznaniu się z treścią artykułu zaakceptowali ją 
i wyrażają zgodę na publikację. 

8. Artykuł powinien spełniać wymogi edytorskie ustalone przez Organizatora. 

9. Autorzy artykułów nie otrzymują honorariów za napisane i opublikowane artykuły. 

10. W przypadku negatywnej opinii recenzentów artykuł może zostać niedopuszczony do publikacji (bez podania 
przyczyny). 

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania Organizatora. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konferencji oraz zmiany 
niniejszego regulaminu. 

Zgoda nr 1 

Akceptuję powyższy regulamin. 
 Podpis uczestnika 
  

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.  

2. Zgromadzone dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej  
e-mail, instytucja) przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji Konferencji.  

3. Uczestnik podaje dobrowolnie swoje dane osobowe podczas zgłoszenia na Konferencję.  

4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
(Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn zm.), Organizator nie przekazuje i nie udostępnia zgromadzonych danych 
osobowych Uczestników innym podmiotom i osobom trzecim (z zastrzeżeniem zgody nr 3). 

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich i żądania usunięcia. 

Zgoda nr 2 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i realizacji Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo – Technicznej Transport Kolejowy 2017: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. 
 Podpis uczestnika 
  

Zgoda nr 3 

Wyrażam zgodę na opublikowanie przesłanego abstraktu i referatu w materiałach pokonferencyjnych oraz innych 
materiałach wraz z wszystkimi danymi przesłanymi w abstrakcie i referacie oraz wyrażam zgodę 
na wykorzystywanie przesłanych materiałów przez Urząd Transportu Kolejowego. 
 Podpis uczestnika 
  

 


