
 

Regulamin wystąpień mówców CALL FOR PAPERS 

 

1. Niniejszy regulamin zawiera zasady zgłaszania oraz wygłaszania prezentacji 
podczas konferencji organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Jakości w Nauczaniu Języków (PASE) w ramach procedury „Call for Papers” 
 

2. Ideą wszystkich  konferencji PASE jest tworzenie przestrzeni do dzielenia się 
wiedzą w zakresie metodyki nauczania języków obcych, zarzadzania 
organizacjami o charakterze edukacyjnym oraz rozwoju osobistego. 
 

3. Zgłoszenia w trybie „Call for Papers” przyjmowane są od osób fizycznych nie 
reprezentujących żadnych instytucji o charakterze komercyjnym.  
 

4. Jeśli prelegent chce reprezentować jakąkolwiek instytucję, może zgłosić swoją 
sesję w trybie „Partner Konferencji PASE” drogą mailową na adres: 
pase@pase.pl  
 

5. Zgłoszenie wystąpienia w trybie „Call for Papers” następuje na podstawie 
ogłoszonego przez Stowarzyszenie PASE zaproszenia do składania 
prezentacji na stronie www.pase.pl w ściśle określonym terminie. 
 

6. Zgłoszenie prezentacji  powinno zawierać: 
 

a. Rodzaj sesji (wykład lub warsztat) 
b. Tytuł sesji 
c. Opis zawartości sesji w postaci abstraktu do 1000znaków 
d. Notkę biograficzną prelegenta. 
e. Zdjęcie prelegenta do umieszczenia na stronie konferencji 

 
7. Zgłoszone prezentacje oceniane są wstępnie pod kątem merytorycznym. Po 

wstępnej akceptacji prelegent otrzymuje informację drogą mailową z prośbą o 
nadesłanie pełnej prezentacji w formacie PowerPoint na formatce 
konferencyjnej w ściśle określonym terminie. 
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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE 
 

 
@: pase@pase.pl 
T: 22 226 39 69  

8. Prezentacja może zawierać jedynie treści merytoryczne i musi respektować 
wszelkie prawa autorskie. 
 
 

9. Prezentacja nie może posiadać żadnych cech prezentacji handlowej, w tym 
również zawierać jakichkolwiek logotypów innych niż PASE, adresów stron 
www, ani adresów e-mail instytucji komercyjnych. Na ostatnim slajdzie swojej 
prezentacji Prelegent może podać swoje dane kontaktowe jak telefon oraz 
niekomercyjny adres email. 
 

10. Po nadesłaniu prezentacji w formacie Power Point  Prelegent otrzymuje 
informację drogą mailową o ostatecznej akceptacji bądź odrzuceniu 
prezentacji.  
 

11.  W przypadku jakichkolwiek zmian w swojej prezentacji prelegent 
zobowiązany jest do poinformowania o tym PASE. 
 

12. Prelegent zobowiązuje się do  stawienia się w określonym programem 
konferencji miejscu na minimum 30 minut przed swoją sesją.  
 

13. W ramach swojego wystąpienia podczas Konferencji PASE Prelegent ma 
prawo do bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich innych sesjach 
konferencyjnych w dniu wygłaszania swojej prezentacji, bezpłatnych  „przerw 
kawowych” oraz lunchu.  
 

14.  Jednocześnie z tytułu przygotowanej i wygłoszonej prezentacji Prelegentowi 
nie przysługuje oddzielne wynagrodzenie, ani też zwrot jakichkolwiek 
poniesionych kosztów w związku z przygotowaniem i wygłoszeniem swojej 
prezentacji. 
 

15.  Nadsyłając swoją prezentację, Prelegent jednocześnie: 
 

a. akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w całości i bez 
zastrzeżeń 

b. wyraża zgodę na nieodpłatne udostepnienie swojej prezentacji innym 
uczestnikom Konferencji w formacie nieedytowalnym (pdf) 
 

Zarząd  PASE 
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