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Regulamin uczestnictwa w konferencji realizowanej w ramach projektu „Fotowolt – fizyka 
techniczna dla ekoinżyniera”, nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12-01 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

1. Regulamin uczestnictwa w konferencji „SOLAREXPO – AN EVENT OF THE 
INNOVATION CLOUD” (Mediolan 7-9 maja 2014) realizowanej w ramach Projektu „Fotowolt – 
fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, nr umowy UDA POKL.04.01.02-00-181/12, zwany dalej 
„Regulaminem", określa warunki rekrutacji i uczestnictwa studentów kształcących się na kierunku 
zamawianym Fizyka techniczna od roku akademickiego 2012/2013. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

 projekcie – należy przez to rozumieć realizowany przez Politechnikę Lubelską w okresie 
7.05.2012-31.12.2015 Projekt pn. „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”,  
nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12-01 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 konferencji – wydarzenie konferencyjno – wystawiennicze  realizowane w ramach zadania  
4 projektu pn. Staże (na podstawie zgody uzyskanej od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
wyrażonej pismem z dn. 4.04.2014), do którego student został zakwalifikowany poprzez 
wypełnienie Załącznika nr 1 do Regulaminu.  

 kierunek objęty projektem – należy przez to rozumieć kierunek zamawiany Fizyka techniczna, 
objęty projektem w ramach naboru na stacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 
2012/2013, 

 uczestniku zajęć – należy przez to rozumieć studenta kierunku Fizyka techniczna, objętego 
projektem, który spełnia wymogi określone w Regulaminie i Projekcie. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, 
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 
4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 
wiedzy. 

 
4. Okres realizacji Projektu (zgodnie z umową): 07.05.2012 r. – 31.12.2015 r. 

5. Konferencja odbywa się w terminie 7-9 maja 2014. Szczegółowy harmonogram wydarzenia jest 
dostępny na stronie organizatora konferencji: http://www.solarexpo.com/eng/. 

6. Szczegółowy plan wyjazdu na konferencję zostanie podany przez organizatora przed wyjazdem. 

Rozdział II Uczestnicy zajęć 

Uczestnikami konferencji mogą być studenci II roku studiów stacjonarnych  
I stopnia na kierunku zamawianym Fizyka techniczna, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 
akademickim 2012/2013 i posiadają status uczestnika projektu „Fotowolt – fizyka techniczna  
dla ekoinżyniera”, na dzień podpisywania formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 
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Rozdział III Zasady rekrutacji 

1. Liczba uczestników wyjazdu na konferencję wynika z ilości złożonych formularzy zgłoszeniowych 
(Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Podstawą kwalifikacji studentów do udziału w konferencji jest dobrowolne zgłoszenie chęci 
uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

3. W konferencji mogą wziąć osoby, które posiadają status uczestnika projektu i są zarejestrowani 
jako studenci kierunku zamawianego Fizyka techniczna. 

Rozdział IV Realizacja wyjazdu na konferencję 

1. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie i podpisanie przez studenta formularza 
zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

3. Uczestnik konferencji zobowiązany jest do:  

 przekazania organizatorowi wyjazdu danych osobowych niezbędnych do zawarcia 
ubezpieczenia NNW (kserokopia dowodu osobistego) 

 posiadania ważnej karty europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ 
 przestrzegania regulaminu wyjazdu, prawa i zwyczajów obowiązujących w danym kraju 
 uczestnictwa w programie wyjazdu  oraz uczestnictwa w konferencji zgodnie  

z harmonogramem zamieszczonym na stronie organizatora konferencji 
 zgłaszania opiekunowi wyjazdu zauważonych lub ewentualnych problemów 
 poinformowanie opiekuna wyjazdu o ewentualnych chorobach, dolegliwościach i związanych 

z nimi zaleceniami lekarza oraz zażywanych lekach 
 przestrzegania godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania 
 pokrycia kosztów szkód dokonanych przez uczestnika, szczególnie w miejscu 

zakwaterowania, w środku transportu 
 pokrycia kosztów zakwaterowania w innym niż przewidziane programem wyjazdu miejscu,  

w przypadku karnego wydalenia uczestnika z miejsca zakwaterowania 
 

4.  Obecność w modułach obejmujących program konferencji jest obowiązkowa. 

5. Rezygnacja studenta z wyjazdu po podpisaniu formularza zgłoszeniowego skutkuje zwrotem 
kosztów wyjazdu na rachunek bankowy projektu. 

Rozdział V Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika Projektu, z mocą 
obowiązującą od 7.04.2014. 

2. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w sprawach 
nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
         

Kierownik projektu  

        mgr inż. Katarzyna Zięba 
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 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Konferencja „Solarexpo - an event of the innovation cloud” (Mediolan – 7-9 maja 2014) 
 
 

Ja niżej podpisany(a), deklaruję uczestnictwo w konferencji „Solarexpo – an event  

of the innovation cloud” (Mediolan 7-9 maja 2014), organizowanej w ramach Projektu 

„Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Numer albumu PESEL 

  
Nazwisko i imię studenta  
Adres zameldowania  
E-mail/ telefon kontaktowy  
Wydział  Inżynierii Środowiska 
Kierunek zamawiany Fizyka techniczna 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997  
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 

 

……………………………………………….. 

       data i podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


