
 

Regulamin X Krakowskiej Konferencji 
Psychologii Sądowej 

 
§1. Postanowienia ogólne  
1.1. Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, zwana w dalszej części KKPS, odbędzie się w 
dniach 26 – 27 października 2019 roku w Krakowie.  
1.2. W skład Komitetu Organizacyjnego (zwanego dalej KO) wchodzą:  
a. pracownicy Instytutu Psychologii UJ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Ingardena 6;  

b. pracownicy Katedry Kryminalistyki UJ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Olszewskiego 2;  

c. członkowie Sekcji Psychologii Sądowej KNSP UJ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Ingardena 6; 

 d. członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki UJ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Olszewskiego 2;  

e. pracownicy Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, przy ul. 
Westerplatte 9.  
 
1.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w 
KKPS i obowiązują wszystkich Uczestników.  
1.4. W ramach KKPS będą odbywały się sesje panelowe, wykłady plenarne i sesja posterowa.  
1.5. Oficjalny serwis internetowy KKPS znajduje się pod adresem: www.psychologiasadowa.pl  
1.6. Wizerunek osób przebywających na terenie Auditorium Maximum podczas KKPS może 
zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć,  jak i filmów, a następnie użyty dla celów 
sprawozdawczych, dokumentacyjnych lub promocyjnych przez KO zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2  
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 
1191, z późn. zm.) 
 
§2. Uczestnictwo w Konferencji:  
2.1. Warunkami uczestnictwa w KKPS są:  
a. Zgłoszenie uczestnictwa w KKPS w terminie podanym przez KO, poprzez rejestrację w systemie 
konferencyjnym udostępnionym przez stronę internetową KKPS;  

b. Uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości i terminie podanych przez KO (zgodnie z §4).  
 
2.2. Opłatę za udział w KKPS należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez 
Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się na stronie serwisu internetowego pod adresem 
www.psychologiasadowa.pl. W sprawach związanych z rejestracją i płatnościami należy 
kontaktować się z Sekcją Organizacji Konferencji UJ, adres mailowy: konferencje@uj.edu.pl.  
2.4. Uczestnikiem czynnym jest osoba, która:  
a. uczestniczy w sesji panelowej lub posterowej z własną prezentacją lub plakatem i została 
zakwalifikowana przez Komitet Naukowy, a o tym fakcie będzie poinformowana przez KO;  

b. spełni warunki uczestnictwa określone w punkcie 2.1.  
 
2.5. Uczestnikiem biernym jest osoba, która:  
a. uczestniczy w sesji panelowej lub posterowej bez własnej prezentacji lub plakatu;  
b. spełni warunki uczestnictwa określone w punkcie 2.1.  
 

http://www.psychologiasadowa.pl/


2.6. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w KKPS. Uczestnik bierny otrzyma certyfikat 
w formie elektronicznej, a uczestnik czynny w formie papierowej podczas trwania konferencji.  
2.7. Koszt udziału w KKPS, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  
2.8. Opłata konferencyjna podstawowa obejmuje: materiały konferencyjne, poczęstunek w 
czasie przerw na kawę, obiad. Opłata konferencyjna pełna obejmuje: materiały konferencyjne, 
poczęstunek w czasie przerw na kawę, obiad, udział w bankiecie.  
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w KKPS za pośrednictwem serwisu 
internetowego www.psychologiasadowa.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora.  
 
§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji:  
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w KKPS.  
3.2. Rezygnację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: konferencje@uj.edu.pl. 
3.3. W przypadku rezygnacji przed 30.09.2019 uczestnik otrzyma pełny zwrot opłaty. Po 
30.09.2019 nie będzie możliwości uzyskania zwrotu opłaty. 
 
§4. Opłaty  
4.1. Wysokość opłaty oraz termin płatności są zamieszczone na stronie internetowej KKPS pod 
adresem www.psychologiasadowa.pl/ oraz w systemie rejestracyjnym konferencji, 
obsługiwanym przez Sekcję Organizacji Konferencji UJ.  
4.2. Obniżona, wczesna opłata konferencyjna obowiązuje w terminie promocyjnym, podanym 
przez KO. O wniesieniu opłaty w terminie decydowała będzie data wykonania przelewu (osoby 
dokonujące przelewu zobowiązane są do wysłania potwierdzenia jego dokonania na prośbę KO).  
4.3. Sekcja Organizacji Konferencji UJ wystawia fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat, jeśli 
prośba o wystawienie faktury zostanie zaznaczona podczas rejestracji. Podczas rejestracji należy 
podać dane, na które ma zostać wystawiona faktura oraz adres korespondencyjny, na który 
zostanie wysłana faktura.  
4.4. Uczestnicy, za których opłatę uiszcza jednostka UJ są proszeni o kontakt z Sekcją Organizacji 
Konferencji na adres: konferencje@uj.edu.pl w celu ustalenia dogodnej formy rozliczenia.  
4.5. W uzasadnionych przypadkach będzie istniała możliwość dokonania płatności po Konferencji 
na podstawie faktury pro forma. Taka forma płatności wymaga wcześniejszego kontaktu z KO i 
ustalenia warunków płatności, które zostaną zaakceptowane przez obie strony. Chęć dokonania 
płatności na podstawie faktury pro forma należy zgłosić najpóźniej 1 września 2019 roku.  
4.6. Brak uregulowania należności za udział w KKPS w terminie podanym przez KO na stronie 
internetowej KKPS upoważnia KO do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego 
tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do uczestnika.  
 
§5. Reklamacje  
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników KKPS wobec KO powinny być zgłaszane w formie pisemnej 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby KO.  
5.2. Reklamacje Uczestników KKPS mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
zakończenia Konferencji w formie pisemnej.  
5.3. Reklamacje rozpatrywane są przez KO.  
5.4. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.  



§6. Postanowienia końcowe  
6.1. W przypadku, gdy KKPS nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od KO, KO 
niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.  
6.2. W przypadku, gdy KKPS nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od KO, tzw. „siły wyższej” 
(np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub 
do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w KKPS, a także kosztów usług 
dodatkowych zleconych KO przez uczestników KKPS.  
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w KKPS będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby KO.  
6.4. Rejestracja w systemie konferencyjnym udostępnionym na stronie internetowej KKPS 
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów 
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a KO.  
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego.  
6.6. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z 
dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).  
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas KKPS, chyba że zgubienie, zniszczenie lub kradzież 
nastąpiła z winy Organizatora.  
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z KKPS, 
jak również w miejscach zakwaterowania.  
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 
www.psychologiasadowa.pl.  
6.10. KO ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni 

od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.psychologiasadowa.pl. 


