
REGULAMIN KONFERENCJI 
 Antropologia sensoryczna. Zmysły jako przedmiot badań i narzędzie badawcze 

towarzyszącej XCVIII Walnemu Zgromadzeniu Delegatów  

Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego  

w dniach 21–24 września 2023 roku w Nowym Sączu 
 
I. Definicje 
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regula-
min”) określa zasady uczestnictwa  
w wydarzeniu Konferencja Naukowa 
Antropologia sensoryczna. Zmysły jako 
przedmiot badań i narzędzie badawcze 
towarzyszącej XCVIII Walnemu Zgroma-
dzeniu Delegatów Polskiego Towarzy-
stwa Ludoznawczego w dniach 21–24 
września 2023 roku w Nowym Sączu,  
w tym zasady rejestracji uczestników 
oraz zasady dokonywania opłaty za 
uczestnictwo. 
2. Organizatorem Konferencji jest Polskie 
Towarzystwa Ludoznawcze z siedzibą we 
Wrocławiu (53-383), ul. Fryderyka Joliot-
Curie 12, NIP: 897-15-60-527, REGON: 
000686368 (dalej: „PTL”). 
3. „Uczestnikiem” Konferencji jest osoba, 
której uczestnictwo w Konferencji zosta-
ło zgłoszone na zasadach określonych  
w Regulaminie, poprzez dokonanie Zgło-
szenia na zasadach określonych poniżej. 
4. Poprzez „Umowę” rozumie się umowę 
zawartą pomiędzy Uczestnikiem a PTL,  
w której PTL zobowiązuje się do zorgani-
zowania Konferencji i zapewnienia 
Uczestnikowi możliwości udziału we 
wszystkich prelekcjach i wydarzeniach 
towarzyszących Konferencji a Uczestnik 
zobowiązuje się do dokonania opłaty za 
udział w Konferencji na warunkach okre-
ślonych w Regulaminie i Karcie Zgłosze-
nia Uczestnictwa (dalej: „Opłata”). 
5. Przepisy Regulaminu stanowią inte-
gralną część Zgłoszenia i obowiązują 
wszystkich Uczestników. Przesłanie Karty 
Zgłoszenia Uczestnictwa do PTL jest 
równoznaczne z zaakceptowaniem przez 
Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
6. Regulamin znajduje zastosowanie 
także do osób, które wygłoszą podczas 
Konferencji prelekcję na wybrany przez 
PTL temat („Prelegenci”). 
II. Zawarcie Umowy. Zgłoszenie i Opłata 
1. ZGŁOSZENIE: Warunkiem uczestnictwa 
w Konferencji jest: 
a. dokonanie zgłoszenia (dalej: „Zgłosze-
nie”) polegającego na dokonaniu naj-
później do dnia 15 lipca 2023 r. rejestra-
cji poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia 
Uczestnictwa (dalej: „Karta”) dostępnej 
na stronie internetowej konferencji 
www.ptl.info.pl/ w zakładce „Formularze 
do pobrania” i przesłanie jej na adres 
mailowy organizatora: ptl@ptl.info.pl, 
b. otrzymanie od Organizatora potwier-
dzenia rejestracji Uczestnika zgodnie z 
ust. 3 poniżej. 

2. Warunkiem dokonania Zgłoszenia jest 
podanie danych Uczestnika zawartych w 
Karcie. Uczestnik zobowiązują się do 
podania w Karcie danych prawdziwych i 
zgodnych ze stanem rzeczywistym. Karta 
powinna być podpisana przez Uczestnika. 
3. PTL potwierdza pocztą elektroniczną 
rejestrację udziału Uczestnika w Konfe-
rencji w ciągu 3 dni od dnia otrzymania 
Zgłoszenia na adres e-mail wskazany w 
Karcie. 
4. Zawarcie Umowy następuje z momen-
tem potwierdzenia przez PTL rejestracji 
Zgłoszenia zgodnie z ust. 3 powyżej. 
5. OPŁATA: W celu dokonania Opłaty, w 
terminie do 30 lipca 2023 r. , Uczestnik 
dokonuje płatności bezpośrednio na 
numer rachunku bankowego PTL:  
24 1020 5242 0000 2402 0144 0965 
(PKO BP O/Wrocław) w tytule wpisując: 
„WZD 2023 – imię i nazwisko Uczestnika”. 
6. Wysokość Opłaty wynika z wybranych 
pozycji w Karcie podczas Zgłoszenia 
(opłata organizacyjna, zakwaterowanie, 
posiłki, imprezy towarzyszące itp.). 
7. Faktury wystawiane są po zaksięgo-
waniu Opłaty na rachunku bankowym 
PTL zgodnie z danymi wpisanymi w Kar-
cie. Faktury wysyłane są na podany  
w Karcie adres e-mail. 
8. REZYGNACJA: Rezygnacja z uczestnic-
twa w Konferencji przez Uczestnika jest 
możliwa nie później niż do dnia 5 sierp-
nia 2023 r. W przypadku rezygnacji  
z uczestnictwa w Konferencji, w poda-
nym wyżej terminie, PTL zwraca Uczest-
nikowi dokonaną Opłatę. W przypadku 
otrzymania przez PTL oświadczenia o 
rezygnacji Uczestnika w późniejszym 
terminie, uiszczona Opłata nie podlega 
zwrotowi, a w przypadku nieuiszczenia 
Opłaty do tego terminu, Uczestnik zo-
bowiązany jest do wniesienia Opłaty w 
pełnej wysokości i pokrycia całości kosz-
tów związanych z uczestnictwem w Kon-
ferencji.  
W każdym czasie można wyznaczyć in-
nego Uczestnika na miejsce Uczestnika, 
który rezygnuje z Uczestnictwa pod 
warunkiem akceptacji przez nowego 
Uczestnika postanowień Regulaminu  
i powiadomienia o tym fakcie PTL zgod-
nie ze zdaniem następnym i przesłania 
Karty z danymi nowego Uczestnika. 
Zgłoszenia rezygnacji, a także zgłoszenia 
przez Zgłaszającego innej osoby na miej-
sce rezygnującego Uczestnika należy 
dokonać pisemnie na adres e-mail PTL: 
ptl@ptl.info.pl. 

Jednocześnie rezygnujący Uczestnik jest 
zobowiązany wskazać numer rachunku 
bankowego, na który zostanie dokonany 
zwrot Opłaty według zasad, o których 
mowa powyżej, w przypadku, gdy rezy-
gnacja nastąpi na warunkach określo-
nych w zd. 1 i 2 niniejszego ustępu. 
W przypadku, gdy Uczestnikowi przysłu-
guje zwrot uiszczonej Opłaty, PTL doko-
nuje zwrotu najpóźniej w terminie 14 dni 
od daty otrzymania oświadczenia o rezy-
gnacji. 
9. ODWOŁANIE KONFERENCJI: PTL za-
strzega sobie prawo do odwołania lub 
przełożenia terminu Konferencji z przy-
czyn niezależnych od PTL oraz dokonywa-
nia ewentualnych zmian w programie 
konferencji udostępnionym Uczestnikom. 
10. W przypadku odwołania Konferencji 
przez PTL Uczestnikowi zwracana jest 
Opłata. W przypadku zmiany terminu 
PTL zwróci Opłatę wyłącznie w przypad-
ku rezygnacji zgłoszonego Uczestnika  
z udziału w Konferencji. 
11. PTL nie ponosi jakiejkolwiek odpowie-
dzialności wobec Uczestników w przypad-
ku odwołania Konferencji, zmiany terminu 
lub miejsca konferencji z przyczyn nieza-
leżnych od PTL (np. pożar, kataklizm, 
sytuacja związana z pandemią itp.). 
III. Warunki zgłoszenie propozycji  
referatu 
1. Zgłoszenie propozycji wygłoszenie 
referatu podczas Konferencji dokonuje 
się przez przesłanie do dnia 30 kwietnia 
2023 r. Formularza Zgłoszenie Referatu 
(dalej „Formularz”) dostępny jest na 
stronie www.ptl.info.pl. 
2. Organizator dokona oceny Formularzy 
do dnia 26 maja 2023 r. 
3. Organizator zastrzegają sobie prawo 
do wyboru referatów, które zostaną 
zaprezentowane podczas Konferencji. 
Decyzję o kwalifikacji zostaną przekazane 
zgłaszającym Formularz do dnia 
31.05.2023 r. 
2. „Formularz” dotyczy wyłącznie zgło-
szenia referatu i nie jest równoznaczny z 
„Kartą”.  
3. Osoby, których referaty zostały zakwali-
fikowane do zaprezentowania podczas 
Konferencji zobowiązane są do przesłania 
„Karty” (zob. § II niniejszego Regulaminu). 
IV. Organizacja konferencji 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody wynikające z wprowa-
dzenia do Karty błędnych danych. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do 
dysponowania listą Uczestników. Lista 
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podpisywana jest przez Uczestników 
przed rozpoczęciem Konferencji i służy 
wyłącznie weryfikacji. 
3. WIZERUNEK: Konferencja będzie foto-
grafowana i/lub rejestrowana przez PTL. 
Akceptacja Regulaminu jest równo-
znaczna z wyrażeniem przez Uczestnika 
zgody na utrwalenie i wykorzystanie 
przez PTL wizerunku Uczestnika w trak-
cie Konferencji lub wykorzystanie przez 
podmioty działające na zlecenie i za 
zgodą PTL. Zgoda powyższa obejmuje 
utrwalenie wizerunku Uczestnika na 
dowolnym nośniku, w dowolnej formie, 
w tym w postaci zdjęć i materiałów wideo 
oraz wykorzystanie, w tym rozpowszech-
nianie utrwalonego wizerunku w celach 
komercyjnych, handlowych, marketingo-
wych, reklamowych i promocyjnych (w 
tym w mediach społecznościowych, arty-
kułach prasowych i materiałach reklamo-
wych Konferencji) związanych pośrednio 
lub bezpośrednio z działalnością PTL w 
Polsce i poza granicami Polski, podejmo-
wanych przez PTL lub osoby trzecie działa-
jące w porozumieniu z PTL (w szczególno-
ści patroni medialni Konferencji i wydaw-
nictwa). Zgoda, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, nie jest ograniczona czasowo 
i terytorialnie. PTL nie ponosi odpowie-
dzialności w przypadku, gdy utrwalenie i 
wykorzystanie wizerunku (a także imienia, 
nazwiska, wypowiedzi, głosu) nastąpiło 
bez jego zgody. Uczestnik zrzeka się ni-
niejszym wszelkich (istniejących i przy-
szłych) roszczeń, w tym również o wyna-
grodzenie, z tytułu wykorzystywania jego 
wizerunku w zakresie określonym w ni-
niejszym paragrafie.  
4. PTL nie ponosi odpowiedzialności za 
rzeczy Uczestnika zostawione, zagubione 
lub skradzione podczas Konferencji.  
5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za 
ewentualne szkody i zniszczenia doko-
nane w miejscu organizacji Konferencji.  
6. PTL zastrzega sobie prawo do wyklu-
czenia Uczestnika z udziału w Konferencji 
w przypadku, gdy działania Uczestnika 
naruszają porządek publiczny, negatyw-
nie wpływają na dobre imię PTL lub w 
inny sposób wyrządzają lub mogą wyrzą-
dzić mu szkodę. Wykluczenie Uczestnika 
z przyczyn wskazanych w zdaniu po-
przednim nie wpływa na prawa PTL, w 
szczególności nie zwalnia Uczestnika z 
obowiązku uiszczenia Opłaty w pełnej 
wysokości i nie może stanowić podstawy 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze 
strony Uczestnika.  
7. Uczestnik zobowiązuje się do niepro-
wadzenia bez uprzedniej, wyraźniej zgody 
PTL wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, działalności promo-
cyjnej i informacyjnej dotyczącej wyda-
rzeń organizowanych przez Uczestnika, 
które mogą być konkurencyjne wobec 
działalności PTL. Naruszenie tego zobo-
wiązania przez Uczestnika może stanowić 
podstawę wykluczenia Uczestnika z udzia-
łu w Konferencji zgodnie z ust. 6 powyżej.  

8. Uczestnik zobowiązuje się do noszenia w 
widocznym miejscu identyfikatora otrzy-
manego od PTL, zawierającego w szczegól-
ności jego imię, nazwisko i afiliację.  
V. Dane osobowe  
1. Administratorem danych osobowych 
uczestników oraz osób dokonujących 
zgłoszenia jest Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze - Zarząd Główny (dalej PTL) 
z siedzibą we Wrocławiu ul. Fryderyka 
Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław tel.:  
71 375 75 83, e-mail: ptl@ptl.info.pl. 
2. Z inspektorem ochrony danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych oso-
bowych oraz korzystania z praw związa-
nych z przetwarzaniem danych poprzez 
email: ptl@ptl.info.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w 
celu: prowadzenia działań marketingo-
wych w związku z wysyłaniem konferen-
cyjnej PTL, na podstawie wyrażonej przez 
Pani/Pana zgody poprzez podanie adresu 
e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); zawarcia 
i wykonania Umowy w związku z organi-
zacją konferencji na podstawie art. art. 6 
ust. 1 lit. b) RODO w stosunku do stron 
umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w 
stosunku do osób dedykowanych do 
realizacji Umowy; wypełnienia obowiąz-
ków prawnych, które ciążą na PTL, np. 
obowiązków podatkowych, z zakresu 
rachunkowości, archiwizacyjnych, rozpa-
trywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO); prawnie uzasadnionych 
interesów administratora, w tym ustale-
nia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
wewnętrznych celów administracyjnych, 
prowadzenia rejestru uczestników, pro-
wadzenia działań marketingowych wła-
snych produktów i usług do czasu wnie-
sienia sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą 
być jednostki audytujące, podmioty 
przetwarzające dane osobowe na zlece-
nie administratora (np. podmioty obsłu-
gujące systemy informatyczne), inne 
organy w oparciu o przepisy prawa, jak 
również inni administratorzy danych 
osobowych przetwarzający dane we 
własnym imieniu, np. podmioty prowa-
dzące działalność pocztową lub kurier-
ską, banki. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywa-
ne do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą przechowywane 
przez 2 lata od zakończenia Konferencji, 
a także po jej zakończeniu przez czas 
związany z wygaśnięciem roszczeń zwią-
zanych z Umową, przez czas określony 
przepisami podatkowymi oraz przepisa-
mi dotyczącymi sprawozdawczości finan-
sowej, a następnie, jeśli chodzi o mate-
riały archiwalne, przez czas wynikający z 
przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 553 z 
późn. zm.). 

7. Osobom, których dane są przetwarzane 
przysługuje: prawo cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RO-
DO); prawo dostępu do danych (art. 15 
RODO); prawo żądania ich sprostowania 
(art. 16 RODO); prawo do usunięcia w 
sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obo-
wiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej 
(art. 17 RODO); prawo ograniczenia prze-
twarzania, przy czym przepisy odrębne 
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z 
tego prawa (art. 18 ust. 1 RODO); prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 
ust. 1 RODO). 
8. Osobom, których dane są przetwarzane 
przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych w państwie 
członkowskim Pani/Pana zwykłego poby-
tu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia W Polsce 
organem takim jest Urząd Ochrony Da-
nych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
9. Podanie danych osobowych jest do-
browolne. Konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości udziału w 
Konferencji. 
10. Dane osobowe nie podlegają zauto-
matyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 
VI. Postanowienia końcowe  
1. W razie zaistnienia sporu, PTL i 
Uczestnik rozwiążą go polubownie. W 
razie, gdyby polubowne rozwiązanie 
sporu nie było możliwe właściwym dla 
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właści-
wy miejscowo dla PTL.  
2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie 
wskazano inaczej, kontakt pomiędzy PTL a 
Uczestnikiem, który przesłał Organizato-
rowi Zgłoszenie odbywa się drogą elek-
troniczną po stronie Uczestnika na adres 
e-mail wskazany w Karcie, a po stronie 
PTL na adres e-mail: ptl@ptl.info.pl  
3. Regulamin wchodzi w życie 15 marca 
2023 r.  
4. ZMIANY REGULAMINU: PTL zastrzega 
sobie prawo zmiany Regulaminu. O każ-
dorazowej zmianie Uczestnicy zostaną 
poinformowani poprzez komunikat 
umieszczony na stronie www.ptl.info.pl 
dostępny na 7 dni przed dniem plano-
wanego wejścia w życie zmiany Regula-
minu zawierający zestawienie zmian 
Regulaminu (z zastrzeżeniem zmian, o 
których mowa w paragrafie II ust. 9-11 
Regulaminu). Uczestnik zobowiązują się 
zapoznać z wprowadzonymi zgodnie ze 
zdaniem poprzednim zmianami Regula-
minu. W przypadku, gdy Uczestnik nie 
wyrazi zgody na zmiany Regulaminu, 
zobowiązany jest poinformować o tym 
fakcie PTL. Przekazanie informacji, o 
której mowa w zdaniu poprzednim, 
będzie równoznaczne z rezygnacją z 
udziału w Konferencji.  
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