
REGULAMIN UCZESTNICTWA CZYNNEGO 
W II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI KARNOPROCESOWEJ 

„AUDIATUR ET ALTERA PARS" 
WPIA UW 

 
 

§ 1  
Uczestnictwo czynne 

 
1. Uczestnikiem czynnym w II OKK „Audiatur et altera pars" organizowanej przez Koło 
Naukowe Prawa Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego (dalej jako „Konferencja”) może zostać student/ka lub doktorant/ka prawa, 
a także absolwent/ka tego kierunku spełniający/a wymogi procesu rekrutacyjnego oraz 
którego/której abstrakt uzyskał akceptację Komisji ds. Abstraktów. 
 
2. Warunkiem uczestnictwa czynnego jest dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 90,00 

PLN. Szczegóły dokonania opłaty konferencyjnej zostaną przedstawione w wiadomości 
mailowej skierowanej bezpośrednio do uczestnika po akceptacji jego abstraktu. 
 

§ 2 
Proces rekrutacyjny 

 
1. Osoba zainteresowana uczestnictwem czynnym w Konferencji powinna przesłać abstrakt 
w terminie do 03.11.2019 r. wraz z wymaganymi danymi osobowymi (dalej jako 
„Zgłoszenie”). Zgłoszenie abstraktów odbywa się przez platformę dostępną na stronie 
internetowej:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmVKUudv59GOXd8GkDf5UymrTp4fjfKnp8LtGrCGQfs3
0kjQ/viewform?fbclid=IwAR1OJhFeib7cUNYhIWsZuFkIIiT5iX5CEcwVcucDPG7TojVOTknsZRVhPP4 
Tym samym abstrakty zgłaszane w innej formie nie będą podlegały rozpatrzeniu.  
 
2. Abstrakt powinien składać się z tytułu wystąpienia oraz treści abstraktu. Długość treści 
powinna mieścić się w zakresie 2000 – 2500 znaków (łącznie ze spacjami). 
 
3. Osoby, które przystąpiły do procesu rekrutacyjnego, zostaną poinformowane drogą 
mailową o wynikach procesu rekrutacyjnego i akceptacji abstraktu do dnia 10.11.2019 r. 
 
4. Uczestnictwo czynne w Konferencji podlega opłacie konferencyjnej, o której mowa  
w § 1 ust. 2. Osoby, których abstrakt uzyskał akceptację, powinny uiścić opłatę do dnia 
17.11.2019 r. Nieuiszczenie opłaty konferencyjnej skutkuje odmową udziału w Konferencji. 
Istnieje możliwość fakturowania przedmiotowych opłat. 
 
5. Przesłane abstrakty kierowane są do Komisji ds. Abstraktów, złożonej z 3 pracowników 
naukowych o specjalizacji karnoprocesowej, z których przynajmniej jeden musi mieć tytuł 
doktora habilitowanego nauk prawnych. Komisja, po zapoznaniu się z przesłanymi 
abstraktami, podejmuje ostateczną decyzję o akceptacji abstraktu, a tym samym o przyjęciu 
osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym do grona uczestników czynnych 
Konferencji. 
 

§ 3 
Varia 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmVKUudv59GOXd8GkDf5UymrTp4fjfKnp8LtGrCGQfs30kjQ/viewform?fbclid=IwAR1OJhFeib7cUNYhIWsZuFkIIiT5iX5CEcwVcucDPG7TojVOTknsZRVhPP4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmVKUudv59GOXd8GkDf5UymrTp4fjfKnp8LtGrCGQfs30kjQ/viewform?fbclid=IwAR1OJhFeib7cUNYhIWsZuFkIIiT5iX5CEcwVcucDPG7TojVOTknsZRVhPP4


1.    Osoba, przesyłając Zgłoszenie, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
2. Zaakceptowane abstrakty zostaną dołączone do agendy konferencyjnej w celu 
zaprezentowania uczestnikom czynnym i biernym spektrum merytorycznego Konferencji. 
Organizatorzy Konferencji przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej. Szczegóły 
publikacji będą indywidualnie omawiane drogą mailową z uczestnikami czynnymi  
po zakończeniu konferencji. 
 
3. Uczestnik czynny wyraża zgodę na dołączenie abstraktu do agendy, o której mowa  
w poprzednim ustępie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania 
technicznych zmian w treści abstraktu bez informowania uczestnika czynnego. Za 
techniczne zmiany należy rozumieć niepołączone z merytoryczną zmianą treści abstraktu 
modyfikacje mające na celu skorygowanie ewentualnych błędów językowych oraz 
interpunkcyjnych. 
 
4. Organizatorzy nie odpowiadają za nocleg uczestników czynnych ani za ich dojazd  
do miejsca Konferencji. 
 
5.  Kontakt z Organizatorami Konferencji możliwy jest poprzez e-mail:  

knpproces@wpia.uw.edu.pl 

lub bezpośrednio z Koordynatorami Konferencji: 

Wiceprezeską ds. Procesu Karnego Gabrielą Gracjasz: 

g.gracjasz@student.uw.edu.pl 

nr tel. 606 - 574 - 054  

Prezesem Zarządu KNPP Arkadiuszem Domasatem 

a.domasat@student.uw.edu.pl 

nr tel. 514 - 309 - 243 
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