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II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
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II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biznes w Nowej Gospodarce" zwana dalej Konferencją odbędzie
się w dniach 5-6.11.2014 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie.
Organizatorami Konferencji są Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS, Studenckie Koło
Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS oraz Koło Naukowe Ekonomistów UMCS, dalej nazywane
Organizatorami.
Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników i stanowią integralną część zgłoszenia
uczestnictwa.
Uczestnictwo bierne oznacza wyłącznie chęć opublikowania artykułu naukowego bez jego wygłaszania i
obecności na konferencji. Uczestnictwo czynne oznacza chęć opublikowania artykułu wraz z obecnością
podczas konferencji oraz wygłoszeniem swojego artykułu podczas tematycznych sesji referatowych
Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do:
a) Wniesienia opłaty konferencyjnej do dnia 01.09.2014 r. na numer konta bankowego podany drogą
mailową po wysłaniu zgłoszenia. W tytule przelewu należy wpisać "Biznes w Nowej Gospodarce". Po
dokonaniu płatności należy na adres e-mail nowagospodarka@gmail.com wysłać potwierdzenie
przelewu w formacie pdf. lub jako skan przekazu pocztowego.
b) Wysłania gotowego artykułu w formie elektronicznej w formacie doc lub docx na adres e-mail:
nowagospodarka@gmail.com do dnia 15.09.2014 r. Nazwą pliku powinno być nazwisko oraz imię
autora/autorów oraz tytuł artykułu.
c) Wysłania prezentacji multimedialnej (dotyczy uczestników czynnych), do dnia 31.10.2014 r.
Artykuł nie może naruszać praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób trzecich w rozumieniu
ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz 83 z późn. zm.)
oraz nie mógł być wcześniej publikowany.
Artykuł powinien mieścić się w granicach 20000 - 25000 znaków (wliczając spacje).
Artykuł powinien spełniać wymogi artykułu naukowego (rozdział w monografii) określonej w
Rozporządzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.07.2012 r.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje komplet materiałów konferencyjnych w tym jeden egzemplarz
publikacji.
Wszyscy wymienieni Współautorzy (o ile tacy występują), po zapoznaniu się z treścią artykułu
zaakceptowali ją i wyrażają zgodę na publikację.
Artykuł spełnia wymogi edytorskie ustalone przez Organizatorów.
Autorzy artykułów nie otrzymują honorariów za napisane i opublikowane artykuły.
W przypadku negatywnej opinii recenzentów artykuł może zostań niedopuszczony do publikacji.
W ramach konferencji odbędą się tematyczne ścieżki referatowe.
Organizator wystawia fakturę VAT za udział w Konferencji na dane podane przez Uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym.
Wszelkie oficjalne informacje dotyczące Konferencji, w tym cen i warunków płatności za uczestnictwo
znajdują się na stronie internetowej www.knzim.umcs.lublin.pl.
W przypadku rezygnacji Uczestnika Organizator nie zwraca wniesionej opłaty konferencyjnej.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konferencyjnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatorów powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem
poleconym na adres siedziby organizatorów (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin), nie później
niż w terminie 14 dni od zakończenia Konferencji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konferencji z przyczyn
niezależnych od organizatorów.

