Regulamin

1. Przedmiotem regulaminu jest Ogólnopolska Konferencja i Warsztaty Studenckie
„pO KOLEI. Czas na Łódź!”, zwana dalej odpowiednio Konferencją oraz Warsztatami.
2. Organizatorem Konferencji i Warsztatów jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, zwane dalej Organizatorem.
3. Konferencja i Warsztaty odbędą się w dniach 18–22 kwietnia 2012 roku na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczącym się w Łodzi
przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 39.
4. Zgłoszenia na Konferencję i Warsztaty odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną
poprzez formularz dostępny pod adresem www.spatium.uni.lodz.pl. O udziale decyduje
kolejność zgłoszeń. Rejestracja Uczestników rozpoczyna się w dniu 5 marca 2012 roku
o godz. 00:00 i trwa do dnia 1 kwietnia 2012 roku do godz. 23:59.
5. Udział w Konferencji jest bezpłatny i nielimitowany.
6. Organizator nie przewiduje opłaty, a w związku z tym również noclegów i wyżywienia
dla osób biorących udział wyłącznie w Konferencji.
7. Organizator dopuszcza do udziału w Warsztatach grupy maksymalnie ośmiu studentów
z jednej uczelni wyższej zlokalizowanej poza Łodzią.
8. Organizator rejestruje na Warsztaty:
• pierwszych 42 studentów z innych ośrodków akademickich niż Łódź,
• pierwszych 6 studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale EkonomicznoSocjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
• pierwszych 6 studentów z łódzkich uczelni wyższych na kierunku innym niż Gospodarka
Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
• pierwszych 6 uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych.
9. Niepełnoletni uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są do przedstawienia
pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konferencji i Warsztatach.
10. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w danej kategorii organizator może dopuścić
do udziału w warsztatach więcej osób z innych kategorii.
11. Uczestnicy, chcący wygłosić referat w ramach sesji referatowych, zgłaszają jego temat
w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji. Zobowiązani są oni również do dołączenia
abstraktu wystąpienia o długości maksymalnie 1000 znaków. Organizator dopuszcza przesłanie
proponowanego tematu referatu i jego abstraktu na adres e-mail pokolei.lodz@gmail.com

do dnia 1 kwietnia 2012 roku do godz. 23:59 po wcześniejszym zadeklarowaniu w formularzu
zgłoszeniowym chęci wygłoszenia referatu.
12. Organizator informuje na bieżąco o osobach zakwalifikowanych do uczestnictwa w Konferencji
i Warsztatach, natomiast listę zakwalifikowanych referatów publikuje do dnia 4 kwietnia 2012
roku do godziny 23:59.
13. Studenci z jednej uczelni wyższej mogą wygłosić maksymalnie dwa referaty. W przypadku
większej liczby zgłoszeń referatów Organizator zastrzega sobie prawo zadecydowania
o ich przyjęciu bądź odrzuceniu.
14. Czas przeznaczony na wygłoszenie referatu wynosi 15 minut.
15. Uczestnicy Warsztatów nie będący studentami Uniwersytetu Łódzkiego są zobowiązani
do wniesienia opłat, wynoszących odpowiednio:
• 170 zł dla studentów z innych ośrodków akademickich niż Łódź,
• 40 zł dla studentów z łódzkich uczelni wyższych innych niż Uniwersytet Łódzki.
16. Kwota 170 zł obejmuje: nocleg w Łodzi w dniach 17-22 kwietnia, wyżywienie (śniadania, obiady,
poczęstunki), bilety komunikacji miejskiej, materiały konferencyjne i warsztatowe.
Kwota 40 zł obejmuje: wyżywienie (śniadania, obiady, poczęstunki), bilety komunikacji
miejskiej, materiały konferencyjne i warsztatowe.
17. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych są
zwolnieni z opłat za uczestnictwo w Warsztatach.
18. Wpłat należy dokonywać po uzyskaniu drogą elektroniczną informacji od Organizatora
o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Konferencji i Warsztatach, jednak nie później
niż do dnia 1 kwietnia 2012 roku do godziny 23:59 na konto:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
nr 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436
tytułem „pokolei”
19. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach Organizator zastrzega sobie prawo
do niezwracania wniesionej opłaty.
20. Uczestnicy Warsztatów zostaną podzieleni na grupy warsztatowe.
21. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do posiadania odpowiedniego obuwia do udziału
w zajęciach prowadzonych w terenie.
22. Wyboru najlepszej pracy powstałej w trakcie Warsztatów dokona Jury powołane
przez Organizatora. Decyzje Jury są nieodwołalne.
23. Po zakończeniu Konferencji i Warsztatów opublikowane zostanie wydanie specjalne magazynu
KWARTAŁ - zwanego dalej Magazynem - w którym zostaną zamieszczone artykuły
z wygłoszonych referatów.
24. Artykuły należy przesyłać na adres pokolei.lodz@gmail.com w terminie do 20 lipca 2012 roku
do godziny 23:59.

25. Autorzy artykułów powinni kierować się następującymi wymogami formalnymi
i edytorskimi:
• objętość tekstu od 6 do 10 tysięcy znaków,
• czcionka Times New Roman 12 pkt.,
• odstęp między wierszami 1,5 interlinii,
• tekst w dokumencie o formacie .DOC,
• limit trzech ilustracji,
• zamieszczone w tekście ilustracje powinny być załączone również w postaci osobnych plików
(w formacie .JPG lub .PNG oraz o długości dłuższego boku min. 1500 px.),
• ilustracjom należy nadać krótkie podpisy,
• należy posiadać prawa autorskie do ilustracji lub pozwolenie na jej opublikowanie.
22. Przyjmowane będą jedynie artykuły pozytywnie zaopiniowane przez opiekuna naukowego
z uczelni macierzystej autora.
23. Redakcja Magazynu zastrzega sobie prawo do edytowania tekstów, nadawania bądź zmieniania
tytułów i śródtytułów, rezygnowania z części ilustracji.
24. W przypadku zgłoszenia artykułów w liczbie mniejszej niż 8 Organizator zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od wydawania Magazynu.
25. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji Konferencji i Warsztatów zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 roku.

