
REGULAMIN WYDARZENIA 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konferencja The 20th International Conference on Random Structures and Algorithms "RS&A2017", zwana 
w dalszej części regulaminu konferencją RS&A2021, odbędzie się w dniach 01-05.08.2022 r. w Kolegium 
Europejskim w Gnieźnie, przy ul. Kostrzewskiego 5. 

2. Organizatorem konferencji RS&A2021/22 jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. 
Wieniawskiego 1, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293, adres poczty elektronicznej: 
rsa2021@amu.edu.pl; tel. 0618295512; KRS: niedotyczy, zwany dalej Organizatorem. Partnerem konferencji 
RS&A 2021/22 jest Komitet Matematyki PAN. 

3. Na konferencję przyjmowane są zgłoszenia pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych 
i studentów studiów doktoranckich, których badania są związane z tematyką konferencji. 

4. Udostępnienie możliwości rejestracji na konferencję stanowi zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy 
o udział w konferencji przez uczestników konferencji RS&A2021/22. 

5. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia udziału w konferencji RS&A2021/22 przez 
Organizatora w postaci zwrotnej wiadomości e-mail na adres podany przez uczestnika konferencji przy 
rejestracji. 

II. Zasady uczestnictwa 

1. Program konferencji RS&A2021/22 będzie dostępny na stronie internetowej https://rsa2021.amu.edu.pl. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu w przypadku zmiany wykładowców lub 
konieczności zmiany miejsca konferencji RS&A2021/22 z przyczyn niezależnych od Organizatora. O zmianach 
Organizatorzy poinformują na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych 
uczestników). 

2. W konferencji RS&A2021/22 mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie: 
https://rsaconference.amu.edu.pl/  

3. Zarejestrowanie uczestnictwa w konferencji RS&A2021/22 jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego regulaminu. 

4  Opłata za uczestnictwo w konferencji RS&A2021/22, nazywana dalej wpisowym, obejmuje: 

 opłatę za udział we wszystkich wykładach prowadzonych w ramach konferencji RS&A2021/22, 

 opłatę za komplet materiałów konferencyjnych, 

 opłatę za jedzenie serwowane każdego dnia na lunch i w trakcie przerw kawowych, 

 opłatę za udział w programie socjalnym.  

5. Uczestnicy konferencji RS&A2021/22we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce konferencji 
RS&A2021/22 oraz koszty powrotu, a także koszty ewentualnych noclegów. 

6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej konferencji 
RS&A2021/22: https://rsa2021.amu.edu.pl/  

7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie wpisowego na konto 
należące do Organizatora IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 w banku BZ WBK S.A. VI O/Poznan, 
przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych najpóźniej do 30.07.2022. 

8. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 

https://rsaconference.amu.edu.pl/
https://rsa2021.amu.edu.pl/


9. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://rsaconference.amu.edu.pl/ 
przyjmowane są do 15.06.2022. Wysokość wpisowego zależy od terminu jego wniesienia zgodnie 
z harmonogramem: 

PŁATNOŚĆ Do dnia 30.06.2022 
 

EUR 360/ USD 400/ PLN 1600 

Od dnia 01.07.2022 do dnia 30.07.2022 
 

EUR 400/ USD 450/ PLN 1800 

 

10. Maksymalna liczba miejsc na konferencji RS&A2021/22 to 200 (dwieście), po wyczerpaniu tego limitu 
Organizator zablokuje możliwość dokonywania zgłoszeń i poinformuje o tym na w/w stronie internetowej 
konferencji RS&A2021/22. 

11. Dopuszcza się obniżenie wysokości wpisowego młodym naukowcom uczestniczącym w konferencji 
RS&A2021/22 na wniosek złożony drogą emailową na adres rsa2021.amu.edu.pl. 

12. Z wpłaty wpisowego zwolnieni są zaproszeni wykładowcy. 

13. W przypadku odstąpienia od umowy i odwołania udziału w konferencji RS&A2021/22 w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia zawarcia umowy na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje prawo zwrotu 
100% wpłaconego wpisowego. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej na podstawie niniejszego 
Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wzór formularza o odstąpieniu od umowy 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

14. W przypadku odwołania uczestnictwa w konferencji RS&A2021/22 uczestnikowi na wniosek złożony na adres 
e-mail: rsa2021@amu.edu.pl, przed dniem 01.07.2022 przysługuje prawo zwrotu 95% wpłaconego 
wpisowego. W przypadku odwołania uczestnictwa na pisemny wniosek po tym terminie, a przed dniem 
23.07.2022, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50% wpłaconego wpisowego. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się możliwość indywidualnego rozpatrzenia wniosku o zwrot wpłaconego 
wpisowego. 

15. W przypadku odwołania konferencji RS&A2021/22 z przyczyn leżących po stronie Organizatorów, 
uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% wpłaconego wpisowego. 

IV. Bezpieczeństwo 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas 
konferencji RS&A2021/22. 

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na 
terenie obiektu, w którym organizowana jest konferencja RS&A2021/22. 

V. Reklamacje 

1. Reklamacji podlega świadczenie usług niezgodne z umową zawartą na podstawie niniejszego regulaminu. 

2. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: rsa2021.amu.edu.pl. 

3. Organizator poinformuje uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni roboczych od momentu jej 
wpłynięcia. W przypadku braku reakcji Organizatora w tym terminie reklamację uważa się za uznaną. 

4. Wobec uczestników będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wyłączeniu 
ulega odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi w odniesieniu do świadczonych usług. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie w odniesieniu do uczestników będących 
przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

https://rsaconference.amu.edu.pl/


VI. Inne kwestie 

1. Konferencja RS&A2021/22 będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez 
Organizatorów w celach związanych z promocją Organizatora oraz konferencji RS&A2021/22. Powyższe 
ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w 
konferencji RS&A2021/22 oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed 
kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. 

3. Zgłaszając się do udziału w konferencji RS&A2021/22 uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby konferencji RS&A2021/22 i na zasadach wynikających 
z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). 

4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, a także 
przepisy ustawy o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 683 z późn. zm.). 

 

 

Załącznik nr 1 Pouczenie o prawa do odstąpienia od umowy. 

Załącznik nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy. 


