
Regulamin konferencji

1. Organizatorem konferencji „I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu
ULTra” zwanej dalej „ULTra 2020” jest Koło Naukowe Transportu TRANSIT,
działające przy Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Krakowskiej.

2. ULTra 2020 odbędzie się w dniach 19-20 marca 2020 roku w
Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”, mieszczącym
się na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej zlokalizowanego przy ul.
Warszawskiej 24 w Krakowie.

3. Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy z zakresu logistyki i spedycji,
transportu pasażerskiego oraz urbanistyki poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń
wśród studentów - członków kół naukowych, a także umożliwienie spotkania
uczestników z przedstawicielami branży TSL.

4. Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w ULTra 2020 umieszczone są na
stronie www.transit.edu.pl/konferencja oraz na stronie wydarzenia na portalu
Facebook.

5. Dokładny harmonogram konferencji umieszczony zostanie do 7 dni przed
wydarzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
harmonogramie ULTra 2020.

6. Wyróżnia się dwa typy uczestnictwa w konferencji: czynny (z referatem) oraz
bierny.

7. Bierne uczestnictwo obejmuje:
a) uczestnictwo w pierwszym dniu konferencji,
b) wyżywienie,
c) materiały konferencyjne,
d) udział w imprezie integracyjnej,
e) uczestnictwo w warsztatach drugiego dnia konferencji,
f) w przypadku wykupienia opłaty konferencyjnej z opcją noclegu: zakwaterowanie
w hostelu z 19 na 20 marca 2020 roku.

8. Czynne uczestnictwo obejmuje:
a) zakres określony w pkt. 7 a-f,
b) udział w konkursie referatów.

9. Organizator zastrzega sobie, że na każdych pięciu uczestników z delegacji koła
naukowego wymagane jest zgłoszenie co najmniej jednej pracy do konkursu
referatów.

10. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej
oraz rejestracja na stronie internetowej wydarzenia. Koszt udziału w konferencji
wynosi:
- 150 zł dla uczestnika z noclegiem,
- 100 zł dla uczestnika bez noclegu.



11. Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są czynni uczestnicy, których prace
zakwalifikowały się do finału (etapu trzeciego) konkursu referatów.

12. W przypadku rezygnacji uczestnika opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

13. Terminy oraz forma uiszczenia opłaty konferencyjnej zostaną ogłoszone przez
Organizatora na stronie internetowej konferencji.

14. Podczas konferencji przeprowadzony zostanie konkurs referatów, który wyłoni
najlepsze prace wśród artykułów zgłoszonych przez czynnych uczestników ULTra
2020.

15. Konkurs ma charakter zespołowy. Autorem referatu może być zespół składający
się z maksymalnie dwóch osób.

16. Temat przewodni konkursu to: „Kierunki rozwoju logistyki, transportu i
urbanistyki XXI wieku”. Zakres tematyczny Organizator umieści na stronie
internetowej wydarzenia.

17. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) etap pierwszy - obejmuje wysłanie przez uczestników czynnych tematu swojej
pracy przez formularz na stronie internetowej Organizatora,
b) etap drugi - obejmuje wysłanie ostatecznej treści swojego referatu na adres email:
konferencja@transit.edu.pl,
c) etap trzeci (finał) - obejmuje przygotowanie publicznej prezentacji, która
wygłoszona zostanie pierwszego dnia konferencji ULTra 2020, wobec zgromadzonej
komisji konkursowej oraz uczestników wydarzenia.

18. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania terminów określonych
przez Organizatora na stronie internetowej wydarzenia. Niewysłanie pracy w terminie
powoduje wycofanie pracy z konkursu.

19. Temat pracy konkursowej zaproponowany przez uczestnika w etapie pierwszym
musi zostać zatwierdzony przez organizatorów konkursu przed wysłaniem pracy w
etapie drugim.

20. Po wpłynięciu prac w drugim etapie zostaną one ocenione przez komisję,
składającą się z recenzentów wybranych spośród pracowników naukowych
Politechniki Krakowskiej.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odesłania pracy celem dokonania
poprawek.

22. Autorzy artykułów mają obowiązek dostosować się do wytycznych edytorskich
udostępnionych przez Organizatora. Niezastosowanie się do niniejszego wymogu
skutkuje wycofaniem pracy z konkursu oraz jej niepublikowaniem.

23. Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie 6 najlepszych prac,
które prezentowane będą przez autorów podczas pierwszego dnia konferencji i
oceniane przez komisję konkursową.



24. Organizator planuje opublikować wszystkie referaty zakwalifikowane do do
trzeciego etapu konkursu. Organizator zastrzega sobie jednak, w zależności od
poziomu referatów, zmniejszenie liczby publikowanych prac do trzech.

25. Organizator przewiduje nagrody oraz okolicznościowe dyplomy dla zwycięzców
konkursu referatów.

26. W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby zespołów, organizatorzy
mają prawo do odwołania konkursu.

27. Wszyscy uczestnicy ULTra 2020 zobowiązani są do stosowania się do wszelkich
wymagań Organizatora publikowanych na stronie wydarzenia na portalu Facebook
oraz stronie internetowej wydarzenia.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełniania
warunków niniejszego Regulaminu.
29.


