
Regulamin Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy I Międzynarodowej  
Konferencji Naukowej  

“Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problem i przyszłe wyzwania” 
Rzeszów, 26-27 listopada 2018 r.  

  

§1 Definicje  

1. Organizator – Organizatorem Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy jest Zakład Prawa 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Zakład Prawa Pracy w Instytucie Nauk Polskiej Akademii Nauk oraz 
Instytut Prawa Pracy i Polityki Społecznej. 

2. Sesja Posterów Naukowych – wydarzenie związane z publiczną prezentacją posterów 
naukowych, które odbędzie się dnia 27.11.2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim  
w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Nowe formy zatrudnienia. 
Aktualne problem i przyszłe wyzwania”. 

3. Konkurs – Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy w ramach I Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej “Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problem i przyszłe 
wyzwania”. 

4. Uczestnik – każdy autor/współautor Posteru Naukowego wystawionego w ramach I 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy 
i przyszłe wyzwania”, który wyrazi chęć uczestniczenia w Konkursie na Najlepszy Poster 
Naukowy, przesyłając poster (uwzględniający wszystkie wymagania formalne ustalone 
przez Organizatora).   

5. Konferencja – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Nowe formy zatrudnienia. 
Aktualne problem i przyszłe wyzwania”, która odbędzie się w dniach 26-27 listopada 
2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.  

§2 Postanowienia Ogólne  

1. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w konferencji jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. W opisanym 
przypadku zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie Uczestników.   

3. Postery muszą być utworem oryginalnym w myśl przepisów Ustawy o Prawie Autorskim 
i Prawie Pokrewnym.  

4. Przesłanie zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie 
elektronicznej wersji posteru naukowego na portalu Facebook.com Konferencji i 
Organizatorów.  

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu piecze sprawuje Komitet Organizacyjny 
Konferencji.   
 



6. Wszelkie pytania, uwagi, zastrzeżenia należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji poprzez e-mail: labourlaw@ur.edu.pl   

§3 Uczestnicy/Zgłoszenie  

1. Uczestnikami Konkursu są wszyscy autorzy/współautorzy Posterów Naukowych, którzy 
wyrazili chęć udziału w Konkursie poprzez wysłanie w wyznaczonym terminie 
kompletnego zgłoszenia (rejestrując tym samym swój udział w obradach Konferencji) 
oraz posteru uwzględniającego wszystkie wymagania formalne określone przez 
Organizatora). Maksymalna liczba współautorów to 3 osoby.   

2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie elektronicznej wersji posteru na adres 
labourlaw@ur.edu.pl, z informacjami o autorach (w tym afiliacja) wraz ze skanem 
podpisanego załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie wynikającym z §5 
tego Regulaminu.  

3. Elektroniczna wersja posteru powinna być zapisana w formacie JPEG (sRGB). Plik nie 
powinien przekraczać 5MB. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji pliku 
(rozmiar/rozdzielczość/format) w przypadku problemów z jego edycją lub 
umieszczeniem na portalu.  

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakość opublikowanego zdjęcia, jednakże 
należy pamiętać, że jakość zdjęcia wpływa na jego odbiór i późniejszą ocenę.   

§4 Tematyka posterów naukowych  

Tematyka posterów naukowych powinna pokrywać się z zakresem tematycznym 
Konferencji. 

 

§5 Harmonogram  

15.10.2018 r. do godziny 23:59 – ostateczny termin przesłania do organizatorów 
elektronicznej wersji posterów naukowych na adres e-mail: labourlaw@ur.edu.pl z 
informacją o autorach/afiliacji. Niedostarczenie elektronicznej wersji posteru we wskazanym 
terminie skutkować będzie wyłączeniem uczestnika z konkursu.   

20.10.2018 r. – opublikowanie elektronicznych wersji posterów naukowych na stronie 
Facebook Konferencji i Organizatorów. 
 
27.11.2018 r. – ogłoszenie wyników głosowania nastąpi podczas Sesji Posterów Naukowych 
w terminie wskazanym w programie Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany godziny ogłoszenia wyników, jeżeli zmianie ulegnie program Konferencji. 
Jednocześnie organizator zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania uczestników, 
jeżeli do takiej zamiany dojdzie.  



§6 Zasady przebiegu Konkursu  

1. Przesłanie przez uczestników elektronicznych wersji posterów naukowych do 
Organizatorów zgodnie z postanowieniami regulaminu.   

2. Opublikowanie przez organizatora w dniu 20.10.2018 r. elektronicznych wersji posterów 
naukowych na portalu Facebook Konferencji i Organizatorów. 

3. Głosowanie internautów. Internauci głosują poprzez „polubienie zdjęcia” 
przedstawiającego elektroniczną wersję posteru naukowego.  

4. Zliczenie głosów – podsumowanie ilości głosów (tzw. „polubień” dla danego zdjęcia 
przedstawiającego elektroniczną wersję posteru naukowego) zostanie przedstawione na 
profilu Konferencji na portalu Facebook – w dniu 27.11.2018 r.o godz. 12.00.   

5. Ogłoszenie wyników głosowania internautów nastąpi podczas sesji posterów naukowych 
w trakcie Konferencji. Wtedy także nastąpi wręczenie nagród.   

6. Nagrodą za I miejsce jest pióro. W przypadku posteru zgłoszonego przez większą ilość 
osób organizatorzy przewidują nagrodę w postaci pióra. Za zajęcie drugiego i trzeciego 
miejsca przewiduje się nagrody rzeczowe w postaci pendrive (w przypadku posterów 
grupowych przewiduje się maksymalnie 3 pendrive'y dla każdego ze współautorów).   

  
  
  
  
  

Załącznik nr 1  
  
…………………………………………………………  

(imię i nazwisko)  

  
  
  

WYRAŻENIE ZGODY  
  
  
  
Niniejszym ja niżej podpisany wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie elektronicznej 

wersji postera przesłanego na I Międzynarodową Konferencję Naukową “Aktualne problem I 

przyszłe wyzwania”, która odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. w Rzeszowie, na  

profilu portalu facebook.com Konferencji oraz Organizatorów. 

   

  
……………………… , …………………………………………  

          (data,                       czytelny podpis)

   

  

  



  


