Regulamin Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej
„Kompetencje Społeczne i Emocjonalne. Ścieżki do Tolerancji”.
Wrocław, 20-21 października 2016

1. Konferencja odbywać się będzie w dniach 20-21 października 2016r. we
Wrocławiu.
1.1 Organizatorami Konferencji są TODO Concept, PREPSEC International i
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki
Zdrowia Psychicznego „Lecznica Dusz”, zwani dalej Organizatorami
2. Rejestracja internetowa odbywać się będzie w dniach 15.05.2016- 20.08.2016 za
pośrednictwem strony: http://todoconcept.com/pl/oferta/eventy dla Uczestników z
Polski oraz http://prepsec.no/conference-2016/ dla Uczestników zagranicznych.
2.1 Proces rekrutacji może być wydłużony przez Organizatorów Konferencji.
3. Uczestnictwo w konferencji jest płatne.
3.1. Opłata jest jednorazowa i musi być uiszczona przed Konferencją, w czasie
trwania procesu rekrutacyjnego.
3.1.1. Z opłat zwolnieni są Goście Specjalni zaproszeni na Konferencję.
3.2. Opłatę konferencyjną należy uiścić na podany poniżej nr konta:
Stowarzyszenie "Lecznica Dusz"
71 17 50 0012 0000 0000 2304 8159
nazwa banku: Raiffeisen POLBANK
tytuł przelewu: "Imię i nazwisko uczestnika"- Konferencja
W tytule przelewu należy dokładnie wpisać imię i nazwisko Uczestnika Konferencji,
niezależnie od tego, z jakiego konta zostały przelane środki.
3.2.1. W przypadku chęci uzyskania faktury, w formularzu zgłoszeniowym należy
wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury.
3.2.3 W celu otrzymania faktury proforma należy skontaktować się bezpośrednio z
organizatorami, wysyłając maila na adres todobieganowska@gmail.com
4. Prezentacja prac podczas Konferencji.
4.1. Prezentacja referatowa/ warsztat.
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4.1.1. Występnie powinno trwać zgodnie z zaznaczonym w formularzu zgłoszeniowym
dla warsztatów czasem: 30 minut lub 1 godzinę.
4.1.2. Do każdego wystąpienia referatowego wymagana jest prezentacja
multimedialna zapisana w rozszerzeniu PDF i Power Point. Prelegenci będą mieli do
dyspozycji rzutnik i komputer lub dodatkowe wyposażenie, zgodnie z zaznaczonymi
opcjami w formularzu zgłoszenia warsztatu.
4.1.3. Prezentować mogą nie więcej niż trzy osoby.
4.1.4. Kwalifikowane będą prezentacje badań empirycznych, prace teoretyczne i
prezentacje przypadków, wdrożenia- zgodnie z zakresami tematycznymi,
dostępnymi w formularzu zgłoszeniowym warsztatu.
4.2. Prezentacja posteru.
4.2.1. Postery będą prezentowane podczas Sesji Posterowej przed Gośćmi i
Uczestnikami Konferencji.
4.2.2. Prezentacja posteru powinna trwać od 3 do 5 minut. Prezentującą osobą jest
pierwszy autor Posteru.
5. Każdego uczestnika obowiązuje rejestracja w recepcji Konferencji.
6. Zaświadczenia o uczestnictwie czynnym i biernym.
6.1. Zaświadczenia za uczestnictwo czynne będą wydawane pod koniec pierwszego
i drugiego dnia konferencji, po zaprezentowaniu referatu lub posteru.
6.2. Zaświadczenia za uczestnictwo bierne będą wydawane pod koniec pierwszego
lub drugiego dnia Konferencji.
6.3. Nieodebrane zaświadczenia nie będą wysyłane.
7. Odwołanie Konferencji.
7.1 W przypadku zbyt małej ilości uczestników do dnia zakończenia rekrutacji
(20.08.2016) Organizator może odwołać Konferencję. W takim przypadku wniesione
przez Uczestników opłaty za uczestnictwo zostaną zwrócone na konto, z którego
zostały przelane nie później niż do 20.09.2016.
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