
REGULAMIN 

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

 

„Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu” 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa e-CRIME SCENE „Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu”, 

zwana jest dalej „Konferencją”. 

2. Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji  

w Szczytnie, zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności student, doktorant, 

pracownik naukowy, przedstawiciel firmy, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte  

w części II Regulaminu Uczestnictwa ust. 1. 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w II Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE „Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu” i obowiązują 

wszystkich Uczestników. 

5. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2021 r. na platformie Microsoft Teams. 

6. Komitet Naukowy Konferencji składa się z pracowników naukowych specjalizujących się w danej dziedzinie  

i jest uprawniony do oceny nadesłanych abstraktów pod względem formalnym oraz merytorycznym. 

7. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego 

Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE 

„Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu” jest spełnienie łącznie poniższych postanowień: 

a) Rejestracja w systemie rejestracyjnym online. 

b) Otrzymanie od organizatora potwierdzenia rejestracji. W przypadku braku informacji potwierdzającej 

rejestrację w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji uprasza się o kontakt pod adresem mailowym – 

knkwspol@gmail.com. 

2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu:  



a) udział bierny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z ust. 1, w ramach 

udziału biernego przysługuje mu certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu. Uczestnikiem biernym jest 

również osoba zarejestrowana na Konferencję będąca współautorem wystąpienia, ale nie prezentująca 

zgłoszonej pracy; 

b) udział czynny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z ust. 1 oraz uiścił 

opłatę rejestracyjną w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu mailowego otrzymania potwierdzenia 

rejestracji, jednak nie później niż 14 dni przed planowaną datą wydarzenia. W przypadku braku 

wniesienia opłaty nastąpi automatyczne wykreślenie z listy uczestników, o czym uczestnik zostanie 

poinformowany drogą mailową. Uczestnik czynny ma możliwość wygłoszenia zgłoszonych prac 

w formie wystąpienia ustnego, w ramach udziału czynnego przysługuje mu certyfikat uczestnictwa 

w wydarzeniu, materiały i gadżety konferencyjne oraz certyfikat za wystąpienie ustne; 

3. Prace zgłoszone na Konferencję mogą mieć maksymalnie trzech autorów, z czego co najmniej jeden z nich jest 

zobligowany do jej wygłoszenia w czasie Konferencji. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia 

maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą mailową na adres 

knkwspol@gmail.com i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.  

4. Uczestnik jest zobowiązany do terminowej rejestracji tematu wystąpienia, terminowego naniesienia 

ewentualnych poprawek oraz zmian w pracy. Pełne zgłoszenie następuje po otrzymaniu maila z informacją 

o przyjęciu bądź odrzuceniu tematu. W przypadku braku kontaktu mailowego w sprawie zgłoszonego tematu 

w ciągu 7 dni od daty jego rejestracji, uczestnik ma obowiązek skontaktować się z Komitetem Organizacyjnym 

w celu wyjaśnienia opóźnienia. 

5. Wszyscy uczestnicy mają możliwość publikacji prac w formie rozdziału w monografii naukowej  

po spełnieniu wymagań określonych na stronie www.sknk.e-wspo.edu.pl w tym uiszczeniu stosownej 

opłaty (w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji na Konferencję). Pełną treść 

artykułu odpowiednio sformatowaną według wzoru dostępnego na stronie należy przesłać na adres 

knkwspol@gmail.com w terminie zgodnym z harmonogramem podanym na stronie Konferencji. 

6. Rozdziały do monografii naukowej mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość 

odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

drogą mailową na adres knkwspol@gmail.com i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony 

Komitetu Organizacyjnego. 

III. ZASADY KONFERENCJI 

1. Termin rejestracji na Konferencję upływa w dniu 30 listopada 2021 r. 

2. Prawo udziału w Konferencji przysługuje studentom, doktorantom, pracownikom naukowym, innym 

zainteresowanym podmiotom oraz osobom fizycznym. 

3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym 

odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. 

4. Organizator ma prawo wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do prezentacji w formie wystąpienia 

ustnego. 

5. Obrady odbywają się w blokach tematycznych, czas wystąpienia w formie referatu nie powinien przekraczać 

15 minut. 

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego oraz 

zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie 

wypowiedzi i prezentacje przedstawione podczas Konferencji. 



7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad społecznych, instrukcji oraz poleceń organizacyjno-    

technicznych Organizatora. 

8. Uczestnik musi dysponować komputerem, smartfonem lub tabletem z podłączeniem do Internetu, 

wbudowanym lub zewnętrznym mikrofonem i kamerą internetową. 

9. Zabrania się Uczestnikom utrwalania Konferencji w formach: audio, wideo, obrazu. 

IV. KONKURS NA NAJLEPSZY ABSTRAKT KONFERENCJI 

1. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych abstraktów naukowych poświęconych wiodącej tematyce 

II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE „Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu”. 

2. Uczestnikami Konkursu są wszystkie osoby, które zgłosiły chęć czynnego udziału w Konferencji. 

3. Uczestnik Konkursu, zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że prezentowany abstrakt wystąpienia oraz 

treść wystąpienia, którego abstrakt dotyczy, nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz 

są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.). 

4. Abstrakt powinien być przygotowany w języku polskim. 

5. Abstrakt powinien zawierać tytuł nieprzekraczający 25 słów. 

6. Tekst zasadniczy abstraktu powinien zawierać minimum 1000 znaków ze spacjami. 

7. Abstrakt powinien zawierać maksymalnie 5 słów kluczowych. 

8. Spośród nadesłanych prac Gremium Komitetu Naukowego wybierze trzy najlepsze abstrakty, których autorom 

zostaną przyznane nagrody. 

9. Nadesłane abstrakty będą oceniane pod względem: 

a) zgodności tematyki z przedmiotem Konferencji, 

b) poprawności merytorycznej, 

c) aktualności i innowacyjności, 

d) oryginalności podejścia do tematu. 

10. W każdej z wyżej wymienionych kategorii Komitet Naukowy może przyznać od 1 do 5 punktów. Maksymalna 

liczba punktów do uzyskania to 20 punktów. 

11. Decyzja o wyborze wyróżnionych abstraktów naukowych zostanie podjęta przez Gremium Komitetu 

Naukowego do dnia 20 kwietnia 2021 roku i ogłoszona podczas Konferencji. 

12. Organizatorzy konkursu skontaktują się z Uczestnikami, których abstrakty zostaną wyróżnione również drogą 

mailową lub telefoniczną. 

13. Decyzja Gremium Komitetu Naukowego jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

V. PŁATNOŚCI 

1. Warunkiem uczestnictwa czynnego w Konferencji jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni od daty 

otrzymania potwierdzenia rejestracji (niezależnie od otrzymania wiadomości potwierdzającej zaakceptowanie 

tematu wystąpienia) i nie później niż 14 dni przed datą Konferencji. Uczestnikowi przysługuje prawo  

do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej wyłącznie w przypadku odrzucenia zgłoszonego przez niego tematu 

przez Komitet Naukowy. 

2. Opłata rejestracyjna wynosi 105,00 zł. 

3. Opłatę należy zrealizować na numer konta: 98 2030 0045 1110 0000 0252 3930 z dopiskiem „Opłata 

konferencyjna – e-CRIME SCENE”. 



4. Warunkiem opublikowania rozdziału w monografii naukowej jest uiszczenie opłaty w terminie 7 dni od daty 

otrzymania potwierdzenia rejestracji w kwocie 300,00 zł na numer konta: 98 2030 0045 1110 0000 0252 3930 

z dopiskiem „Opłata za artykuł – e-CRIME SCENE”. 

VI. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI 

1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie 

 stosownej informacji na adres mailowy: knkwspol@gmail.com. 

2. Opłata rejestracyjna oraz pozostałe opłaty nie podlegają zwrotowi, z wykluczeniem sytuacji opisanej w części 

IV Regulaminu Uczestnictwa punkt 1. 

 

 

VII. WIZERUNEK 

1. Uczestnik Konferencji podczas rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego 

wizerunku przez Organizatora dla celów promocyjnych związanych z działalnością Organizatora. 

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji,  

w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach  

i czasopismach oraz w Internecie itp. 

3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również  

o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w ust. 2. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na stremowanie na żywo, nagrywanie i udostępnianie materiałów z ich udziałem 

innym Uczestnikom konferencji. 

5. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), 

w tym m.in. cyfrowo; 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. cyfrowo; 

c) wprowadzanie do obrotu;  

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych; 

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw 

pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie  

np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub 

nieodpłatnych, Uczestnik wyraża zgodę na tworzenie przez Organizatora dzieł zależnych, jak również 

na rozporządzanie i korzystanie z dzieł zależnych. Uczestnik zezwala również na wykonywanie przez 

Organizatora zależnego prawa autorskiego. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik Konferencji podczas rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat 

wydarzeń i projektów realizowanych przez Organizatora. 
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2. Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO informujemy, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą 

przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno (dalej „WSPol”); 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol – iod.odo.wspol@wspol.edu.pl 

c) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej e-CRIME SCENE „Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu”; 

d) dane osobowe będą przetwarzane w związku z wyrażeniem przez osobę, do której dane należą, zgody 

na ich przetwarzanie tj. art. 6 ust 1 lit. a RODO; 

e) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  

na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające WSPol w obsłudze informatycznej, 

współorganizatorzy konferencji, odbiorcy dzieła wydanego po konferencji; 

f) dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania celu, dla którego są przetwarzane lub 

wycofania zgody na ich przetwarzanie; 

g) w przypadku niewycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane przechowywane będą 

przez okres wskazany w przepisach prawa dotyczących zasobów archiwalnych i archiwów; 

h) osoba, do której dane należą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie oraz ma prawo żądać od administratora: dostępu do swoich danych 

osobowych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, możliwości 

przeniesienia danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym;  

i) osobie, do której dane należą przysługuje prawo wniesienia skargi, w momencie łamania jej praw 

w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

j) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, 

k) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku  

do organizatora konferencji. 

7. Prawa Uczestnika: 

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,  

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  

d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,  

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego,  

f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

g) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – 

w przypadkach, kiedy Organizator posługuje się danymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,  

h) prawo otrzymania od Organizatora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może 

przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku sytuacji, na które organizator  

ma wpływ - wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone przez Organizatora w całości. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku sytuacji losowych na które 

Organizator nie ma wpływu i nie wynikają one z winy Organizatora - wówczas wpłaty zostaną zwrócone przez 

Organizatora w wysokości 50% wpłaconej kwoty. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów rozstrzyga Organizator Konferencji. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Organizatora. 

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej Konferencji. 


