
 

 

Konferencja „X Studencki Okrągły Stół” 

upamiętniający 150. rocznicę urodzin Zinaidy Gippius 
 

REGULAMIN: 

1. Organizatorem X Studenckiego Okrągłego Stołu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą 

w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, działający poprzez własną jednostkę 

organizacyjną tj. Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS (dalej: Organizator). 

2. Studencki Okrągły Stół jest ogólnopolską studencką konferencją naukową (dalej: Konferencja). Jest 

ona adresowana do studentów studiów I i II stopnia uczelni wyższych wszystkich kierunków. 

3. X Studencki Okrągły Stół jest poświęcony 150. rocznicy urodzin rosyjskiej poetki i pisarki  Zinaidy 

Gippius. 

4. Problematyka Konferencji:  

 koleje losu Z. Gippius;  

 twórczość Z. Gippius na tle epoki, głównych prądów literackich; 

 twórczość Z. Gippius oraz jej znaczenie w literaturze i kulturze światowej; 

 analiza warsztatu literackiego; 

 inne ujęcia postaci Z. Gippius i jej twórczości wybrane przez uczestnika.  

5. Forma uczestnictwa: 

 wystąpienie w dowolnej formie (referat, prezentacja multimedialna, film itd.); 

 czas wystąpienia: maks. 15 min.; 

 dopuszczalne są prace zespołowe (maks. 3 os.); 

 język wystąpienia: polski, rosyjski. 

6. Wypełnioną Ankietę uczestnika należy przesłać na adres: cjkr@poczta.umcs.lublin.pl w terminie do 

dnia 15 listopada 2019 r..  

7. X Studencki Okrągły Stół odbędzie się 22 listopada 2019 r. (piątek) w siedzibie Centrum Języka i 

Kultury Rosyjskiej UMCS [Nowa Humanistyka, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, s. 102B].  

8. O zakwalifikowaniu się do programu konferencji uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani. 

Dokładny program spotkania zostanie przesłany do dnia 20 listopada 2019 r.   

9. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji z referatem. 

10. Najciekawsze wystąpienia zostaną opublikowane - za zgodą uczestników - w wirtualnej gazecie 

studentów-rusycystów „LINGUA” prowadzonej na stronie internetowej Organizatora: 

www.umcs.pl/pl/lingva-wirtualna-gazeta-studentow,4767.htm . 

11.  Udział w X Studenckim Okrągłym Stole jest bezpłatny. Koszty noclegu oraz podróży ponoszą sami 

uczestnicy. Centrum oferuje pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych w jednym z domów studenckich 

UMCS.  

12.  Wysłanie podpisanej Ankiety uczestnika X Studenckiego Okrągłego Stołu jest równoznaczne z 

akceptacją powyższego Regulaminu. 

13. Zgłoszenie uczestnika do udziału w Konferencji możliwe jest wyłącznie w oparciu o jego 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z 

przeprowadzeniem Konferencji.  

14. Uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konferencji.   

15. Udzielone w czasie zgłaszania do Okrągłego Stołu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w 

przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania 

danych lub wycofania zgody. 
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16. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konferencji jest Uniwersytet M. 

Curie-Skłodowskiej (UMCS) z siedzibą w Lublinie, przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. 

17. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

18. Dane osobowe (zgodne z Ankietą uczestnika) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, 

zbierane są przez Organizatora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji imprezy, będą 

przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu 

przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje 

w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw 

trzecich i organizacji międzynarodowych.  

19. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować 

usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konferencji, ma prawo również złożyć skargę do 

organu nadzorczego.  

20. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl 
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