KODEKS POSTPOWANIE podczas Security PWNing Conference
CEL
Naszą naczelną zasadą jest pełna jawność obowiązujących standardów etycznych.
Obowiązujące standardy etyczne mają charakter powszechny i dotyczą wszystkich:
organizatorów, obsługi, uczestników, prelegentów, wystawców i partnerów konferencji.
Niniejszy dokument zawiera zalecane i wymagane przez organizatora postawy oraz wskazuje
jakie zachowania są nieakceptowalne w społeczności konferencji.
Zachęcamy wszystkich biorących udział w konferencji do przestrzegania zasad i
poszanowania prywatności i godności pozostałych uczestników. Stwórzmy wspólnie
wydarzenie, którego atmosfera będzie przyjazna dla nas wszystkich.
Wszelkie przejawy zachowań niezgodnych z kodeksem i nieakceptowalnych przez innych
uczestników należy zgłaszać organizatorowi. Instytut PWN, jako organizator zobowiązuje się
do pełnej dyskrecji i zastrzega prawo do rozstrzygania zgłaszanych zachowań, pod kątem ich
etyczności.

WSKAZANE DOBRE PRAKTYKI UCZESTNIKA
• Szanuj innych uczestników konferencji, współpracuj z innymi, dostosowuj się do
zaleceń organizatora.
• Powstrzymaj się od zachowań o charakterze obraźliwym, dyskryminującym i
agresywnym wobec innych członków społeczności konferencyjnej.
• Miej na uwadze dobro innych uczestników, a wszystkie niepokojące zachowania
zgłaszaj organizatorom.
• Dbaj o miejsce, w którym odbywa się wydarzenie.
NIEDOPUSZCZALNE ZACHOWANIA I PRAKTYKI
• Niedopuszczalnymi zachowaniami podczas konferencji są:
o Nękanie – obraźliwe komentarze, uwagi, tworzenie treści obraźliwych wobec
innych uczestników na tle m.in. rasowym, płci, orientacji seksualnej,
niepełnosprawności czy wiary.
o Zastraszanie – adresowanie gróźb naruszenia fizycznego lub psychicznego
wobec innych uczestników konferencji.
o Obrażanie – słowne, gestowe lub w innej formie.
o Dyskryminacja – jakiekolwiek wykluczenie uczestnika ze względu na jego
cechy, przekonania i poglądy.
o Napaści – fizyczne i słowne, publiczne i niepubliczne, agresywne zachowania
wobec innych osób znajdujących się na obszarze przeznaczonym dla
uczestników konferencji.

o Zakłócanie przebiegu konferencji, wykładów i innych wydarzeń
towarzyszących poprzez próby przerywania słownego i fizycznego, głośne
zachowania, bezpodstawne gromadzenie się.
o Niedostosowanie zachowania, ubioru do charakteru wydarzenia oraz do
ogólnie przyjętych zasad.
o Wnoszenie na teren konferencji przedmiotów niebezpiecznych, mogących
stanowić zagrożenie dla innych uczestników.
o Spożywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, nie wnosić ich oraz
nie przebywać pod ich wpływem na terenie konferencji.
o Palenie papierosów poza specjalnie wyznaczoną do tego strefą.

KONSEKWENCJE
Zarówno społeczność konferencji jak i organizator, nie będą tolerować niedostosowania się
do wskazanych dobrych praktyk. Zachowania mające negatywny wpływ na wydarzenie i
zakłócające jego przebieg będą potępiane, a organizator zastrzega sobie prawo do
wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych w rozumieniu organizatora. Jeśli
zachowania będą rażąco niezgodne z kodeksem, organizator może zerwać umowę z
uczestnikiem i zakazać dalszego uczestnictwa w wydarzeniu, bez refundacji kosztów.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem nieodpowiedniego zachowania, niezgodnego z kodeksem,
stanowiącego obrazę lub niebezpieczeństwo dla innych uczestników, niezwłocznie
poinformuj o tym organizatora. Organizator zapewnia dyskrecję. Dalsze postępowanie,
zależnie od posiadanych informacji organizator przekaże odpowiednim służbom, m.in.
ochronie obiektu, policji i innym instytucjom stojącym na straży porządku oraz równego
traktowania.
PODSUMOWANIE
Niniejszy kodeks nie stanowi regulaminu, a jedynie wskazania odpowiednich zachowań dla
wszystkich osób związanych z konferencją Security PWNing 2018 i obowiązuje w trakcie
trwania konferencji, na jej terenie oraz poza nim.

