
 

 

Terms and Conditions  
of Registration and Participation  

in 60th Rencontre Assyriologique Internationale (21-25 July 2014) 
 

§1 
By registering at www.raiwarsaw.uw.edu.pl, you declare your participation in the 60th Rencontre 
Assyriologique Internationale, Fortune and Misfortune in the Ancient Near East (hereinafter: “the 
conference”). 

§2 
The conference is exclusively educational and academic in nature, related to the participants’ 
specialisations. 

§3 
Participants confirm their involvement in the conference by payment of a conference fee in the 
following amounts: 

payment by 31 March 2014 
members of the International Association for Assyriology (IAA): 100 EUR  
non-IAA participants: 130 EUR 
students and accompanying persons, IAA-members: 50 EUR 
students and accompanying persons, non-IAA members: 65 EUR 
publishers: 75 EUR 
payment after 1 April 2014 
IAA members: 110 EUR 
non-IAA members: 140 EUR 
students and accompanying persons, IAA members: 55 EUR 
students and accompanying persons, non-IAA members: 70 EUR 
publishers: 100 EUR 

Conference fees are paid to the University of Warsaw (UW).  
§4 

Participants can make payment to UW by bank transfer to the account number indicated by the 
conference organizer, or by Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic credit or 
debit card. Credit card payments are processed by eCard S.A. 

§5 
The conference fees minus bank charges will be refunded if notification of cancellation is received 
before 21 May 2014. After 21 May 2014, but not later than 21 June 2012, the fees refunded will be 
reduced by 50 EUR. After 21 June 2014, no refunds will be made. All returns will be made within 4 
weeks from the date of closing of the conference. The funds will be returned to the card used to make 
the payment. 
All complaints will be dealt with within two weeks of their receipt in writing. 

§6 
Participants may not transfer any rights or responsibilities arising from these Terms and Conditions to 
third parties without the prior consent of the conference organizer. 

§7 
Any matters not regulated by these Terms and Conditions are regulated by Polish civil code. 

§8 
Disputes will be settled by arbitration. Should a settlement not be reached, the dispute will be referred 
to the court in whose territorial jurisdiction the organizer resides. 

§9 
Participants will be informed of all changes and additions to the Terms and Conditions in writing. 

§10 
Participants’ data, collected during on-line registration will be stored by the University of Warsaw, ul. 
Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw, in accordance with the provisions of the Data Protection Act 
of 29 August 1997 (Dziennik Ustaw 2002 Nr 101, art. 926 with later amendments) for the purposes of 
completing this agreement. The data is provided freely, but is required for participation in the 
conference. Participants have the right to access their data and to amend it. 
 
 
 
 
 



 

 

Warunki uczestnictwa i rejestracji  
Konferencja 60e Rencontre Assyriologique Internationale 

(21-25 lipca 2014 r.) 
 

§1 
Uczestnik, poprzez rejestrację na stronie www.raiwarsaw.uw.edu.pl, deklaruje swój udział w 
Konferencji „60e Rencontre Assyriologique Internationale Fortune and Misfortune in the Ancient Near 
East” (dalej: „Konferencja”). 

§2 
Konferencja ma wyłącznie edukacyjny i naukowy charakter, związany ze specjalizacją Uczestnika. 

§3 
Uczestnik potwierdzi swoje uczestnictwo w Konferencji poprzez wniesienie opłaty konferencyjnej w 
wysokości: 

płatność do 31. marca 2014 
członkowie International Association for Assyriology (dalej: IAA): 100 EUR  
uczestnicy niebędący członkami IAA: 130 EUR 
studenci i osoby towarzyszące, członkowie IAA: 50 EUR 
studenci i osoby towarzyszące niebędący członkami IAA: 65 EUR 
wystawcy książek: 75 EUR 
płatność od 1. kwietnia 2014 
członkowie IAA: 110 EUR 
uczestnicy niebędący członkami IAA: 140 EUR 
studenci i osoby towarzyszące, członkowie IAA: 55 EUR 
studenci i osoby towarzyszące niebędący członkami IAA: 70 EUR 
wystawcy książek: 100 EUR 

Opłata konferencyjna zostanie przekazana na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (UW).  
§4 

Uczestnik może wnieść opłatę na rzecz UW przelewem na konto bankowe wskazane przez 
Organizatora Konferencji lub kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard 
Electronic. Płatności kartami płatniczymi są realizowane on-line za pośrednictwem eCard S.A. 

§5 
W przypadku, gdy Uczestnik odwoła swój udział w Konferencji do dnia 21. maja 2014, otrzyma zwrot 
opłaty konferencyjnej pomniejszonej o opłaty bankowe. Po 21. maja 2014, jednak nie później niż 21. 
czerwca 2012 roku, kwota zwrócona zostanie dodatkowo pomniejszona o 50 EUR. Po dniu 21. 
czerwca 2014 żadne odwołania uczestnictwa nie będą akceptowane. Wszystkie zwroty zostaną 
dokonane w ciągu 4 tygodni od dnia zakończenia Konferencji. Środki zostaną przekazane na kartę, z 
której dokonano płatności. 
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu dwóch tygodni, po otrzymaniu pisemnego 
oświadczenia. 

§6 
Uczestnik nie może przenieść przysługujących mu z tytułu niniejszych Warunków Uczestnictwa praw i 
zobowiązań na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Organizatora Konferencji. 

§7 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące, w tym kodeksu cywilnego. 

§8 
Wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku nierozwiązania sporu na 
drodze polubownej Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Organizatora. 

§9 
O wszelkich zmianach i uzupełnieniach niniejszej Warunków Uczestnictwa, Uczestnik winny być 
poinformowany w formie pisemnej 

§10 
Dane osobowe Uczestnika, podane w czasie rejestracji on-line będą przetwarzane przez Uniwersytet 
Warszawski, z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji 
niniejszej Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Konferencji. 
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 
 


