Правила и условия за участие

Изисквания към доклада:
 Докладът трябва да е с обем между 5 и 8 страници;
 Докладът трябва задължително да бъде оформен по утвърдения от Организационен
комитет шаблон;
 Участниците се задължават да изпратят своя доклад в упоменатите срокове;
 Допускат се двама автори и научен ръководител;
 Един участник може да бъде автор и/или съавтор на не повече от 2 доклада;
 Докладите изпратени на английски език задължително трябва да съдържат и абстракт на
български език;

Изисквания към участниците:
 Един от участниците за дадената разработка задължително трябва да направи
регистрация и да изпрати доклада в упоменатите срокове;
 Участниците трябва да са студенти, докторанти, курсанти или млади учени;
 Участниците не трябва да заплащат такса правоучастие;
 Участниците се задължават да потвърдят или откажат присъствието си в базата в гр.
Созопол. Участниците, които не са дали никакъв отговор, ще се считат за отказали;
 Участниците се задължават да изнесат лично доклада си по време на конференцията, в
случай че са заявили присъствие;
 Необходимо е само един от авторите на разработката да изпрати презентация, с която
ще бъде изнесен докладът. Няма ограничения в начина на представяне и вида на
електронния файл. Ако такъв не се предвижда, участниците са задължени да уведомят
писмено Организационен комитет за начина на представяне;
 При заявено присъствие по време на самата конференция в базата участниците се
задължават да присъстват на откриването, изнасянето на докладите, съпътстващите
събития и закриването;
 Участниците се задължават да спазват установените от Организационен комитет правила
и условия за участие в XIV-та Национална студентска научно-техническа конференция;

Общи условия:
 XIV-та Национална студентска научно-техническа конференция ще се проведе от 19-ти до
23-ти септември 2018 в Учебно-спортна и оздравителна база „Лазур“, гр. Созопол;
 Организаторите поемат нощувките и хранодните по време на престоя на потвърдилите
присъствие участници в базата, както и разноските по организирания транспорт по
маршрута София – Пловдив – Созопол – Пловдив – София;
 При наличие на научен ръководител и при заявено присъствие от негова страна по време
на конференцията организаторите не поемат разноските по престоя му;
 На участниците ще им бъде предоставена мултимедия за изнасяне на доклада;
 Времето за представяне на разработката е 10 мин, а времето за въпроси – 5 мин;
 Всеки изнесъл разработката си получава сертификат за представен научен доклад на
дадената тема;
 Всеки изпратил доклад и заявил желание ще получи безплатно издание на сборник с
доклади на XIV-та Национална студентска научно-техническа конференция;
 Организационен комитет се задължава да отговори на всеки регистрирал се участник
дали докладът му е одобрен или отхвърлен;
 Организационен комитет не се задължава да подсигури всички необходими ресурси за
представяне на доклада и/или демонстрация;
 Организационен комитет се задължава да качи програмата за провеждане на
конференцията на сайта на Студентски съвет при Технически университет – София;
 Организационен комитет си запазва правото да променя програмата за провеждане на
XIV-та Национална студентска научно-техническа конференция.

