REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W OGÓLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ PT.: „UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAWIE PODATKOWYM”

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Umowy cywilnoprawne w prawie
podatkowym” jest organizowana przez Koło Naukowe Prawa Finansowego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zwanego dalej
„Kołem” przy udziale Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa
i Administracji zwanej dalej „Katedrą”.
2. Konferencja odbędzie się dnia 13 i 14 marca 2014 r. na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 6.
3. Agenda konferencji będzie podana najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem
Konferencji.
4. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.
5. Organizatorzy zapewniają bufet kawowy i obiadowy dla uczestników
konferencji.
6. Udział w konferencji jest bezpłatny.
7. Pierwszy dzień konferencji będzie poświęcony w całości wystąpieniom
pracowników naukowych i praktyków, drugi w całości będzie poświęcony
wystąpieniom studentów i doktorantów.
8. Abstrakty do wystąpień studenckich i doktoranckich należy przesłać na adres
mailowy
koła
najpóźniej
do
dnia
24
lutego
2014
r.
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9. Uczestnikiem (biernym) jest każda osoba posiadająca status studenta lub
doktoranta, która zgłosi chęć uczestnictwa w konferencji organizatorom
przesyłając na adres mailowy Koła do dnia 12 marca br. następujące dane: imię
i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz nazwę uczelni wyższej z dopiskiem –
„akceptuję regulamin konferencji”.
10. Studenci i doktoranci, którzy przesłali abstrakty, o których mowa w pkt. 8
nie dotyczą postanowienia pkt. 9
11. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
12. Udział w konferencji jest zaświadczany certyfikatem, tylko i wyłącznie
wtedy gdy uczestnik konferencji o którym mowa w pkt. 9 był obecny na obu
dniach konferencji.
13. Osoby, które nie zgłosiły chęci uczestnictwa organizatorom są słuchaczami.
14. Słuchaczom organizatorzy nie zapewniają bufetu obiadowego i kawowego.
15. Do dnia 28 lutego Komisja, złożona z pracowników naukowych Katedry,
poinformuje studentów i doktorantów o zakwalifikowaniu abstraktu na
Konferencję. (uczestnicy czynni)
16. Studenci i doktoranci mają 15 min na każde wystąpienie. Wystąpienia te
odbędą się 14 marca.
17. Koło będzie w zakresie swoich możliwości starać się wydać materiały
pokonferencyjne w wersji elektronicznej.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
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