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Organizat orem Ko nkur su jest Ko ło Naukowe St udent ów Logist yk i
Akademii Obro ny Narodowej ( KNS L AON) – zwane dalej organizat orem.
W Ko nkur sie mogą brać udział wsz ysc y zarejest rowani uczest nicy VII
edycji ogólnopo lskiej konfer encji „Logist yka a Bezpiec zeńst wo”.
Ko nkurs składa się z dwóch et apów, w których ocenie podlega referat
naukowy oraz wyst ąpienie konkursowe autorów prac .
Przy zgło szeniu refer at u należy przesłać krót ką infor mację nt . zawart ości
pracy, kt óra zost anie poddana wst ępnej wer yfikacji z obszare m
t emat ycznym konfer encji.
Referat naukowy mo że być napisany maksyma lnie przez dwie osoby.
P ierwsz y et ap składa się z napisania refer at u naukowego na jeden
z wybr anych o bszarów t emat ycznych ko nferencji (pat rz: zaproszenie).
Uczest nic y przys yła ją swo je r eferat y naukowe napisane zgodnie
z wymogami wydawnict wa AON ( wydawnict wo.aon.edu.pl), na adres
knslao n@gma il. co m, według podanego w zaproszeniu t er minarza.
Referat y naukowe uczest ników Ko nkursu ocenia Ko mis ja złożona
z pracowników naukowych Akademii Obr ony Narodowej.
Do drugiego et apu Ko nkursu kwalifiku ją się najlepie j ocenio ne przez
Ko misję Ko nkur sową prace naukowe. Szczegó lnie wysoko będzie
oceniane odniesienie t eorii do prakt yki.
Aut orzy prac konkur sowych zakwalifikowani do drugiego et apu
Ko nkursu zobowiązani są przygot ować prezent acje mult imedialne
do swoich referat ów naukowych i wys łać je organizat orom na adres
knslao n@gma il. co m.
Drugi et ap Ko nkursu po lega na przedst awieniu swo jego refer at u
w for mie prezent acji mult ime dialne j.
Wyst ąpienia aut orów prac oceniać będzie Ko misja Ko nkur sowa.
W drugim et apie ocenie podlega pozio m wiedz y i przygotowanie
uczest ników.
Za zajęcie pierwszego mie jsca w ko nkur sie aut orom pracy przys ługuje
nagroda.
Referat y naukowe pozyt ywnie ocenio ne przez Ko mis ję Ko nkursową
zost aną opublikowane ( za zgodą ich aut orów ) w pokonferenc yjnej,
recenzowanej publikacji opat rzonej numer em ISBN.
Osoby referujące są zwo lnio ne z opłat y konferenc yjne j (pat rz:
zaproszenie).
Uczest nic y ko nferencji oświadczają, że wyr ażają zgodę na ut rwalanie
ich wizerunku lub gło su, a w szczegó lności poprzez ich nagr ywanie
i fot ografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/ video
z konferencji, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu
i oświadczają, że nie będą mie li jakichko lwiek roszczeń z t ym
związanych.
Organizat orzy zast rzega ją so bie mo żliwość wprowadzenia zmian
w regulaminie Ko nkur su.
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