
 

 

Koło Naukowe Studentów Psychologii 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie „Sensorium” 

zaprasza do udziału w 

IV edycji Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „ILUMINACJE: Performer 2019”, 

9-10 maja 2019 r. 

w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4, Aula 401 N. 

  

Tematyka IV edycji dotyczyć będzie wykonawcy i wykonawstwa muzycznego.  

Oto przykładowy zakres tematyczny (otwarci jednak jesteśmy na wszelkie pomysły): 

Tożsamość wykonawcy 

Relacje dyrygenta z wykonawcami 

Relacje wykonawcy z odbiorcą 

Proces edukacji muzycznej i przygotowanie do bycia profesjonalnym wykonawcą 

Emocje podczas występu scenicznego  

Wykonawca we współczesnym świecie muzyki elektronicznej  

Koncert a performens  

Muzykoterapeuta jako wykonawca 

Neuro-performer 

Neuropsychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego 

 

 Zapraszamy do udziału z referatem (do 20 min), posterem (format A0) lub jako słuchacz. 

Na zgłoszenia mailowe oczekujemy do 3 lutego 2019 r. pod adresem:  

knspsensorium.upkrakow@gmail.com  

mailto:knspsensorium.upkrakow@gmail.com


Na ten adres prosimy przesłać: formularz zgłoszeniowy, własnoręcznie podpisane zgody oraz 
potwierdzenie uiszczenia opłaty konferencyjnej. 

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 40 zł, a dla uczestników biernych 
(słuchaczy) 20 zł - prosimy o uiszczenie jej do dnia 3 lutego 2019 r. na numer konta Uczelni:  

PEKAO S.A.  71 1240 4722 1111 0000 4852 4687.  

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu „konferencja Iluminacje 2019, imię+nazwisko”. 

  

 Dla każdego uczestnika czynnego przygotowany zostanie starter pack konferencyjny oraz 
certyfikat uczestnictwa. Podczas konferencji dla uczestników dostępny będzie poczęstunek, a w 
dniu referatu każdy uczestnik czynny otrzyma obiad w restauracji Klub Bakałarz w budynku 
Uniwersytetu.   

 Konferencję swoim udziałem wesprą eksperci m.in.: dr Julia Kaleńska-Rodzaj, dr Karolina 
Czernecka, dr Ewa Klimas-Kuchtowa, mgr Katarzyna Słota-Marciniec…  

W pierwszym dniu konferencji odbędzie się koncert kompozytorski, na który również 
serdecznie zapraszamy.  

 Szczegółowe informacje będziemy publikować na facebook’owej stronie Koła Naukowego 
„Sensorium” (https://www.facebook.com/kolosensorium/) oraz przesyłać mailowo.  

 

Zapraszamy psychologów, muzykologów, muzyków, melomanów  

na różnym etapie rozwoju zainteresowań! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.in/


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do czynnego udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„ILUMINACJE: Performer 2019” 

9-10 maja 2019 r. 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4  

Imię, nazwisko i tytuł naukowy  

Afiliacja   

e-mail  

Telefon kontaktowy  

Tytuł wystąpienia  

Forma wystąpienia Referat/poster 

Abstrakt (do 250 słów)  

Potrzebny sprzęt (np. laptop, rzutnik, głośniki)  

Obiad w dniu wystąpienia  TAK/NIE 

Inne uwagi (np. inna data obiadu, wersja 
wegetariańska obiadu itp.) 

 

 

 



Oświadczenia 

 

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 
(dalej: RODO) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej informuje, iż: 

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji  
Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. 

- Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych adres e-mail: iod@up.krakow.pl 
tel. /12/ 662 62 06 

- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane z związku z udziałem w konferencji „ILUMINACJE: 
Performer 2019”  na podstawie uzyskanej zgody na ich przetwarzanie.  

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia pisemnej prośby o usunięcie. 

- Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji czynności związanych z udziałem w 
konferencji mogą zostać udostępnione współorganizatorowi konferencji „ILUMINACJE: Performer 
2019” 

- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 a także prawo do przenoszenia danych. 

- Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

- Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

- Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do podjęcia czynności związanych z 
organizacją konferencji oraz wydaniem publikacji pokonferencyjnej. 
W przypadku nie podania danych osobowych nie możliwe jest realizowanie określonej czynności.  

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
 
 

………………………………………………. 
                     Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - do celów konferencji 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podanych w formularzu rejestracyjnym w sprawach 
związanych z organizacją konferencji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 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 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.  

 

 
………………………………………………. 

                           Miejscowość, data, czytelny podpis 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
- do celów informacji o przyszłych konferencjach 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie podanych w formularzu kontaktowym (e-mail, adres 
instytucji/korespondencyjny, w przypadkach pilnych telefon) w celu informowania o przyszłych 
konferencjach i szkoleniach oraz innych działaniach związanych z nauką i edukacją 
organizowanych lub współorganizowanych przez Katedrę Psychologii i inne jednostki 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 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 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 
 
 

………………………………………………………………. 
                           Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

 Wyrażam zgodę na fotografowanie mnie podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„ILUMINACJE: Performer 2019” i późniejsze udostępnienie fotografii z moim wizerunkiem na 
stronie Koła Naukowego Studentów Psychologii „Sensorium”. 

 

 

……………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do biernego udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 



„ILUMINACJE: Performer 2019” 

9-10 maja 2019 r. 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Ingardena 4 

Imię, nazwisko i tytuł naukowy  

Afiliacja  

e-mail 
 

 

Telefon kontaktowy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 



 

 Wyrażam zgodę na fotografowanie mnie podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„ILUMINACJE: Performer 2019” i późniejsze udostępnienie fotografii z moim wizerunkiem na 
stronie Koła Naukowego Studentów Psychologii „Sensorium”. 

 

 

 

……………………………………………….. 

Miejscowość, data i podpis 

 


