1. Organizatorami konferencji są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT) oraz Polskie Towarzystwo Ceramiczne (PTC).
2. Zgłoszenie na konferencję musi zostać potwierdzone podpisanym formularzem zgłoszenia
przesłanym do PTC lub wysłaniem formularza zgłoszeniowego on-line na konferencję maksymalnie
do dnia 15 marca 2022 r. Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej
konferencji/rejestracja on-line możliwa z zakładki Rejestracja na stronie konferencji.
3. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto PTC do dnia 30 maja 2022 r., bez roszczenia o zwrot
wpłaty w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby na konferencji.
4. Zgłoszenia nadesłane po 30 maja 2022 r. mogą być uwzględnione, ale kwota opłaty jest wtedy
wyższa, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w komunikacie nr 1.
5. Warunkiem udziału w konferencji jest wpływ pełnej kwoty na konto Organizatora do dnia 30 maja
2022 r.
6. Warunki rezerwacji pokoi w Ośrodku zgodnie z wytycznymi zawartymi w formularzu rezerwacji.
Informacja o rezerwacji noclegu oraz formularz rezerwacji dostępne na stronie internetowej
wydarzenia.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AGH i PTC. Dane
osobowe będą użyte tylko na potrzeby obsługi konferencji.
8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego
w postaci zdjęć lub filmów video (klipów) wykonanych w ramach konferencji. Przedmiotowe
zezwolenie uprawnia Organizatorów do rozpowszechniania dowolną techniką na wszystkich
polach eksploatacji (w szczególności: druk, Internet, publikacja prasowa), bezterminowo i bez
ograniczenia terytorialnego - wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych konferencji.
9. Warunki rezygnacji z udziału:
a) Rezygnacja tylko w formie pisemnej mailem: tribologia2022@agh.edu.pl
b) Brak pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. będzie
skutkował obciążeniem Państwa całkowitym kosztem udziału w konferencji
c) Brak pełnej wpłaty za udział jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.
d) Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej do dnia 15 sierpnia 2021 r., po uprzednim
poinformowaniu Organizatora.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od nich
niezależnych, w szczególności wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, do
zmiany formuły konferencji na zdalną lub hybrydową (stacjonarna+ zdalna).
11. W przypadku gdy konferencja zorganizowana zostanie w formie zdalnej lub hybrydowej, z przyczyn
niezależnych od Organizatorów, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłat za udział oraz prawo do
odszkodowania.

