Regulamin Studenckiej Konferencji
Fizyki Teoretycznej i Matematycznej SKFiz UW
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Postanowienia ogólne
1. Konferencja nosi nazwę Studencka Konferencja Fizyki Teoretycznej i Matematycznej SKFiz UW, zwana
dalej Konferencją.
2. Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Fizyki UW wraz z Wydziałem Fizyki UW.
3. Celem Konferencji jest przedstawienie badań uczestników w zakresie fizyki teoretycznej i matematycznej.
4. Komitet Organizacyjny stanowią: Sebastian Dawid, Paweł Smoliński, Mariusz Tobolski i Daniel Wysocki.
5. Radę Naukową stanowią: dr Javier de Lucas Araujo, dr hab. Katarzyna Grabowska, dr hab. Piotr Sołtan,
dr hab. Piotr Sułkowski i dr hab. Adam Szereszewski.
6. Konferencja odbędzie się 05.05.2017 r. oraz 06.05.2017 r. na Wydziale Fizyki UW.
7. Konferencja jest bezpłatna i ma charakter niekomercyjny.
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Zasady uczestnictwa i organizacja Konferencji
1. W ramach Konferencji odbędzie się sesja plenarna oraz sesje tematyczne.
2. Sesje tematyczne dzieli się na sesję fizyki teoretycznej oraz sesję fizyki matematycznej. W ramach tych
sesji wygłaszane są referaty, zgłoszone przez uczestników.
3. Rejestracja na Konferencję oraz zgłoszenie referatu odbywa się za pośrednictwem formularza, znajdującego
się na stronie http://skfiz.fuw.edu.pl/konferencja:2017.
4. Rejestracja jest czynna do 22.04.2017.
5. Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów konferencyjnych.
6. Abstrakt nie powinien przekraczać 2000 znaków ani zawierać tabel i wykresów.
7. Kwalifikacji referatów dokonuje Rada Naukowa wraz z Komitetem Organizacyjnym. Lista zakwalifikowanych referatów zostanie umieszczona na stronie Konferencji.
8. Referat powinien trwać ok. 45 min. Na dyskusję przewiduje się ok. 15 min.
9. Przewiduje się nagrodę za najlepszy referat w ramach danej sesji tematycznej. Nagrodę przyznają obecni
na Konferencji członkowie Rady Naukowej.

10. Przebiegu danej sesji pilnować będzie członek Komitetu Organizacyjnego.
11. Do dyspozycji referenta jest tablica kredowa oraz rzutnik multimedialny.
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Postanowienia końcowe
1. Wysłanie zgłoszenia jest równoważne zaakceptowaniu regulaminu Konferencji.
2. Wszelkie kwestie sporne dot. Konferencji oraz nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Komitet
Organizacyjny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób uczestniczących w Konferencji, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
4. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały, informacje i wypowiedzi
przedstawione przez niego na Konferencji (m.in. nazwę, logo, prezentacje).
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych, jak również
instrukcji oraz poleceń organizacyjno – technicznych członków Komitetu Organizacyjnego.
6. Uczestnik biorąc udział w konferencji wyraża zgodę na rejestrowanie swojego wystąpienia w całości lub
części poprzez fotografowanie, filmowanie lub nagrywanie.
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