
Regulamin uczestnictwa  
w V Krajowej Konferencji Naukowej Szybkie Prototypowanie  

Druk 3D & 4D w zastosowaniach inżynierskich 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorami V Krajowej Konferencji Naukowej Szybkie Prototypowanie Druk 3D & 4D 

w zastosowaniach inżynierskich, która odbędzie się w dniach 19-20 września 2022 roku 
w Kielcach, przy ulicy Zakładowej 1 (zwanej dalej: „Konferencją”) są: Politechnika Świętokrzyska -
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn z siedzibą w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 
25-314 Kielce, NIP: 6570009774 oraz Targi Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, 
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352242, NIP: 6570309803, REGON: 290036480, 
kapitał zakładowy 68 519 900,00 zł, w całości opłacony (zwani dalej: „Organizatorami”). 
 

2. Celem Konferencji jest prezentacja wyników badań z zakresu technologii druku 3D/4D, 
w szczególności badań własności mechanicznych, metrologicznych, tribologicznych, 
symulacyjnych oraz ekonomicznych wliczając tematykę dotyczącą trwającej rewolucji 
przemysłowej 4.0 i zagadnień z zakresu Smart INDUSTRY and Smart MANUFACTURING, a także 
LEAN Design Manufacturing i pojęć z zakresy oprogramowania CAD/CAM/CAE. 

 
3. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która spełni łącznie wszystkie warunki uczestnictwa 

w Konferencji określone w pkt II niniejszego Regulaminu. 
 

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji i rezygnacji z udziału w Konferencji 
1. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnym i w formie zdalnej (on-line).  

 
2. W Konferencji mogą wziąć udział jedynie osoby, które prawidłowo wypełniły formularz 

zgłoszeniowy on-line oraz wniosły pełną opłatę konferencyjną. 
 

3. Uczestnik zobowiązany jest do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego on-line do dnia 1 września 2022 roku. Formularz zgłoszeniowy on-line 
dostępny jest na stronie internetowej Konferencji  www.szybkieprototypowanie.eu. Osoby, które 
nie wypełniły formularza zgłoszeniowego on-line do dnia 1 września 2022 roku nie będą mogły 
wziąć udział w Konferencji.  

 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z niepoprawnego wypełnienia 
przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego on-line, w szczególności za wprowadzenie błędnych 
danych Uczestnika.  

 

5. Wysokość opłaty konferencyjnej jest uzależniona od formy uczestnictwa w Konferencji. Opłata 
konferencyjna dla uczestników Konferencji w trybie stacjonarnym wynosi 1 000,00 zł i obejmuje 
udział w Konferencji w trybie stacjonarnym, koszty kolacji oraz przerw kawowych. Koszty 
przyjazdu na Konferencję oraz koszty noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Opłata 
konferencyjna dla uczestników Konferencji w trybie zdalnym wynosi 300,00 zł i obejmuje udział 
w Konferencji w trybie zdalnym. 

 

6. Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem na konto Targów Kielce S.A.  
nr PL 22175011100000000005683537 lub dla wpłat zagranicznych 
51175011100000000006575609 SWIFT code: PPABPLPK nie później niż do dnia 7 września 2022 

http://www.szybkieprototypowanie.eu/


roku. Warunkiem udziału w Konferencji jest wpływ pełnej opłaty konferencyjnej na konto Targów 
Kielce S.A. do dnia 7 września 2022 roku.  

 

7. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Konferencji. Rezygnacja z udziału 
w Konferencji jest możliwa tylko za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie informacji 
o rezygnacji na adres e-mail: lenartowicz.konrad@targikielce.pl.  

 
8. W przypadku przesłania informacji o rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 7 września 2022 

roku, wniesiona przez Uczestnika opłata konferencyjna zostanie zwrócona w całości. W przypadku 
przesłania informacji o rezygnacji z udziału w Konferencji po upływie 7 września 2022 roku 
wniesiona przez Uczestnika opłata konferencyjna nie jest zwracana, a Uczestnikowi nie 
przysługuje roszczenie o zwrot wniesionej opłaty konferencyjnej.  

 

9. Niewniesienie przez Uczestnika pełnej opłaty konferencyjnej do dnia 7 września 2022 roku jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konferencji przez Uczestnika. 

 
10. W przypadku gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Konferencji Uczestnikowi nie przysługuje 

roszczenie o zwrot wniesionej opłaty konferencyjnej. 
 

III. Organizacja Konferencji 
1. Uczestnicy Konferencji zostaną poinformowani drogą mailową o dokładnym harmonogramie 

Konferencji. 
 

2. Konferencja będzie fotografowana i filmowana przez Organizatorów. Zgłoszenie uczestnictwa 
w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie 
i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, utrwalonego w postaci zdjęć lub filmów video (klipów) 
wykonanych podczas Konferencji. Przedmiotowe zezwolenie uprawnia Organizatorów 
do rozpowszechniania wizerunku Uczestnika dowolną techniką na wszystkich polach eksploatacji 
(w szczególności: druk, Internet, publikacja prasowa), bezterminowo i bez ograniczenia 
terytorialnego - wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych Konferencji.  

 

3. Organizatorzy zastrzegają, że wszelkie wykłady prelegentów, prezentacje lub inne materiały, 
które zostaną wygłoszone w czasie Konferencji lub udostępnione Uczestnikom objęte są prawami 
autorskimi Organizatorów, prelegentów lub innych osób współpracujących z Organizatorami 
i przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika. Uczestnik nie jest uprawniony 
do zwielokrotniania wykładów, prezentacji lub materiałów, wprowadzania ich do obrotu, 
ani rozpowszechniania ich w jakikolwiek sposób.  

 

4. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym 
przepisów BHP, ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych 
wydawanych przez Organizatorów. 

 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należące do Uczestników przedmioty zagubione, 
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.  

 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek działania 
lub zaniechania Uczestnika Konferencji. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność 
prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem. 
 



7. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatorów, w szczególności 
wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do zmiany terminu Konferencji,  zmiany formuły Konferencji na wyłącznie zdalną 
lub odwołania Konferencji. 

 
8. W przypadku zmiany terminu Konferencji wniesiona przez Uczestnika opłata konferencyjna nie 

podlega zwrotowi. W przypadku zmiany formy Konferencji na tryb wyłącznie zdalny, wniesiona 
przez Uczestnik opłata konferencyjna za udział w Konferencji w trybie stacjonarnym podlega 
zwrotowi tylko do wysokości opłaty za udział w Konferencji w trybie zdalnym. W przypadku 
odwołania Konferencji wniesiona przez Uczestnika opłata konferencyjna zostanie zwrócona 
w całości.  

 
IV. Ochrona danych osobowych 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody 
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konferencji przez Politechnikę Świętokrzyską 
oraz Targi Kielce S.A. w celu  zorganizowania i obsługi Konferencji. 
 

2. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Targi Kielce S.A. znajdują 
się na stronie internetowej: https://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci. 

 
3. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Politechnikę 

Świętokrzyską znajdują się na stronie internetowej: https://tu.kielce.pl/start/uczelnia/rodo. 
 

 
V. Postanowienia końcowe 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji 
i obowiązują wszystkich jej Uczestników. Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia uczestnictwa 
w Konferencji jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i zaakceptowaniem postanowień 
Regulaminu przez Uczestnika. 
 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej 
www.szybkieprototypowanie.eu. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, 
z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany obowiązują od chwili opublikowania ich na stronie 
internetowej www.szybkieprototypowanie.eu . 
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