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1. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji “Zaciętość dumy w 

osamotnieniu”. Marii Konopnickiej w 180. rocznicę urodzin. Rozpoznania – Idee – 

Recepcja, która odbędzie się w dniach 21-22.04.2022, zwaną dalej Konferencją. 

2. Organizatorem Konferencji jest Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie oraz inicjatywa społeczna Muzeum HERstorii Sztuki. 

3. Uczestnikiem jest każda osoba fizyczna, która zgłosiła chęć udziału w konferencji 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

4. W trakcie Konferencji odbywać się będą panele dyskusyjne, wystąpienia z referatem 

(wykładem), i program towarzyszący pod nazwą “Czas pozytywistek”, a dokładny 

Program Konferencji będzie dostępny na stronie Konferencji. 

5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem 

www.muzeumherstoriisztuki.org w zakładce “konferencja naukowa” zwany dalej 

stroną Konferencji. 

6. Organizator ustala Program Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do jego zmian, 

nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu 

czasowego i kolejności wystąpień.  

7. Podczas Konferencji Organizator może utrwalać jej przebieg – za pomocą urządzeń 

rejestrujących dźwięk lub obraz - dla celów dokumentacji, informacji i promocji 

Konferencji. 

8. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, 

nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku 

uczestnika utrwalonego na zdjęciach czy filmach wykonanych podczas Konferencji bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i 

promocyjnych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i 

nagrania (w tym relacje video na żywo) wykonane podczas Konferencji mogą być 

umieszczone w Internecie, dostępne na platformie streamingowej Konferencji. 

9. Osoby wygłaszające referaty, biorące udział w panelach dyskusyjnych wraz ze 

zgłoszeniem udzielają Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z 

materiałów przekazanych Organizatorowi w związku z udziałem w Konferencji. Zgoda 

również dotyczy wykorzystania wizerunku uczestnika. Licencja obejmuje: w zakresie 

utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie materiałów dowolną 

techniką, w tym techniką cyfrową, jak również wprowadzanie i przesyłanie materiałów 

do pamięci systemów teleinformatycznych; w zakresie rozpowszechniania – 

udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do materiałów dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, wyświetlanie; nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą 

naziemną, jak i satelitarną, przekaz materiałów w systemie transmisji strumieniowej 

(streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie. 

10. Konferencja może być nagrywana i fotografowana jedynie przez Organizatora.  

11. Organizator Konferencji udostępniając uczestnikom materiały rozpowszechniane 

online zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności 

intelektualnej. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich 

http://www.muzeumherstoriisztuki.org/


prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. 

Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie 

wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, 

pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot. Uczestnicy 

ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich 

sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania. 

12. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Konferencji na stronie internetowej 

konferencji i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Konferencji 

oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie Konferencji aktualnych informacji. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas 

rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o 

zmianach Programu Konferencji, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne 

edycje Konferencji. 

15. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w 

Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. Osoby uczestniczące w Konferencji 

akceptują postanowienia Regulaminu, a zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 

potwierdzają przy zgłoszeniu uczestnictwa w czasie trwania wydarzenia. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązujące.  

 

 


