
Regulamin I Ogólnopolskiej Konferencji

Interdyscyplinarnej pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia

Biomateriałów dla studentów, doktorantów i młodych pracowników

naukowych – „Biomateriały Nadzieją Przyszłości”

12 grudnia 2022 r.

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pod patronatem Polskiego

stowarzyszenia Biomateriałów – „Biomateriały Nadzieją Przyszłości”, dalej nazywana

„Konferencją”, jest forum wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, z zakresu

biomateriałów i dziedzin pokrewnych dotyczących możliwości ich zastosowania,

podczas którego uczestnicy mają okazję wysłuchać wykładów oraz czynnie

uczestniczyć w konferencji wygłaszając referaty i brać udział w konkursie prac

naukowych.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konferencji jest: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów Studenckie Koło
Analityków Weterynaryjnych działające na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie we współpracy z IVSA Lublin - Międzynarodowe

Stowarzyszenie Studentów Weterynarii oddział Lublin ; ul. Akademicka 12, pokój numer

526, 20-013 Lublin, zwani w dalszej części Regulaminu „Organizatorami”.

2. Adres poczty elektronicznej Organizatora: skanalitykow.wet@gmail.com

3. Telefon kontaktowy do Organizatora: +48 445 67 74

4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

a. Uczestnik: osoba, która dokonała rejestracji na Konferencję zgodnie z Regulaminem

poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Wydarzenia w serwisie

Facebook https://www.facebook.com/events/523383959381240/

b. Regulamin: niniejszy regulamin konferencji organizowanej pod nazwą: I Ogólnopolska

Konferencja Interdyscyplinarna „Biomateriały Nadzieją Przyszłości”

mailto:skanalitykow.wet@gmail.com
https://www.facebook.com/events/523383959381240/


c. Komitet naukowy: powołany na czas Konferencji przez Organizatora zespół złożony z

uznanych autorytetów w dziedzinie biomateriałów, którego zadaniem jest ocena

wartości merytorycznej prac naukowych oraz przestrzeganie standardów wysokiej

wartości naukowej Konferencji.

d. Komitet organizacyjny: Organizator oraz współorganizatorzy Konferencji wymienieni

w niniejszym regulaminie oraz w wydarzeniu zaplanowanym w serwisie Facebook.

e. Jury: powoływany przez Komitet naukowy organ będący zespołem składającym się z

osób będących lekarzami, doktorami lub profesorami nauk weterynaryjnych i/lub

nauk przyrodniczy, oceniający prace prezentowane przez Uczestników czynnych

podczas sesji konkursowej.

f. Koordynator sesji naukowych – osoby powołane przez Komitet organizacyjny na czas

trwania Konferencji, których głównych zadaniem jest nadzorowanie, organizowanie

oraz dbanie o zgodność tematyczną sesji naukowych.

g. Uczestnictwo bierne, Uczestnik bierny: samo uczestnictwo w seminariach/wykładach

wchodzących w ramy programu Konferencji.

h. Uczestnictwo czynne, Uczestnik czynny: uczestnictwo w seminariach/ wykładach

wchodzących w ramy programu Konferencji oraz zaprezentowanie pracy wraz z

wzięciem udziału w konkursie prac w ramach Konferencji.

5. Konferencja odbędzie się w formie webinaru (on-line) na jednej z wybranych platform:

Zoom (zoom.us), lub Microsoft Teams– wymagania techniczne do udziału w Konferencji

dostępne są na ww. Stronach internetowych.

6. Szczegółowy program Konferencji udostępniony zostanie na Stronie Wydarzenia.

7. Każdy czynny Uczestnik biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w

Konferencji.

8. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski, natomiast prace mogą być wygłaszane

w języku polskim oraz angielskim.

9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie

Konferencji w przypadku zaistnienia problemów technicznych po stronie dostarczyciela

platformy webinarowej uniemożliwiających przeprowadzenie za jej pośrednictwem

transmisji audiowizualnej.

10. Rejestracja Uczestnika za pomocą formularza zgłoszeniowego wymaga każdorazowo

potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu Konferencji. Niniejszy

Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązuje

wszystkich Uczestników oraz Organizatora.



11. Udział w Konferencji i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w

Konferencji informacji i danych, w tym danych osobowych, których zakres wskazany został
w Regulaminie, jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konferencji.

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji

1. Uczestnikami czynnymi mogą być studenci wszystkich lat studiów, doktoranci oraz młodzi

pracownicy naukowi wykazujący zainteresowania tematyką Konferencji.

2. Uczestnikami biernymi mogą być studenci wszystkich lat studiów, osoby wykazujące

zainteresowania tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.

3. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu

e mail, oraz innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji możliwe jest tylko poprzez wypełnienie i przesłanie

w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego

5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody Uczestnika na

postanowienia niniejszego Regulaminu i Programu Konferencji oraz akceptację innych

ustaleń poczynionych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem – jeżeli takie będą miały
miejsce.

6. Osoba chcąca zostać Uczestnikiem Konferencji zobowiązana jest do:

a. wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie

Wydarzenia;

b. oraz w przypadku chęci uczestniczenia w Konferencji jako Uczestnik aktywny,

wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania abstraktu w formie

elektronicznej w formacie .doc, pdf lub .docx, zatytułowanego „NAZWISKO/-A

AUTORA/ AUTORÓW PREZENTUJĄCEGO TYTUŁ PRACY” do dnia 23.11.2022 na

adres mailowy organizatora. Nadesłane zgłoszenia rejestracyjne oraz abstrakty

zostaną poddane recenzji przez Komitet naukowy, a o zakwalifikowaniu pracy do

konkursu autor/autorzy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres e

mail podany w formularzu rejestracyjnym do dnia 30.11.2022. Organizatorzy

zastrzegają sobie możliwość podjęcia decyzji o braku kwalifikacji pracy do

konkursu.

c. Uczestnictwo aktywne jak i bierne jest bezpłatne.



d. Organizator po otrzymaniu zgłoszeń, o których mowa wyżej dokona ich

weryfikacji, po czym zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej o decyzji

odnośnie zakwalifikowania bądź nie do udziału czynnego w Konferencji lub o

braku takiego zakwalifikowania do dnia 30.11.2022r.

e. W zakwalifikowaniu słuchaczy do uczestnictwa biernego decyduje kolejność
zgłoszeń. Decyzja odnośnie zakwalifikowania bądź nie do udziału biernego w

Konferencji lub o braku takiego zakwalifikowania przesłana zostanie pocztą
elektroniczną do dnia 30.11.2022r.

7. W formularzu zgłoszeniowym konieczne jest podanie przez osobę zgłaszającą
prawidłowych i prawdziwych danych. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści

bezprawnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub

nieprawidłowych danych osobowych Uczestnika.

8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także

powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w przypadku, gdy ma to

zastosowanie – także indywidualnych ustaleń między Uczestnikiem, a Organizatorem.

§ 3. Rejestracja na Konferencję

1. Proces rejestracji Uczestników na Konferencję rozpocznie się od dn. 11.11.2022 r.

2. Termin rejestracji upływa dn. 18.11.2022r.

3. Uczestnik aktywny otrzymuje certyfikat uczestnictwa, który zostanie wysłany pocztą
elektroniczną po Konferencji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konferencji.

Certyfikat jest wydawany tylko w formie elektronicznej.

§ 4. Organizacja Konferencji

1. Promocja Konferencji odbywać się będzie poprzez media społecznościowe i strony

internetowe Organizatora lub zarządzane przez niego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku, gdy liczba

zgłoszonych Uczestników będzie niższa niż 10. O takiej sytuacji wszyscy Uczestnicy

zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do dnia

05.12.2022r.



3. W sytuacji określonej w § 4 ust. 2 (powyżej) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

jakiekolwiek szkody (w tym straty i utracone korzyści) oraz krzywdy poniesione przez

Uczestników w związku z odwołaniem Konferencji, na co Uczestnicy Konferencji wyrażają
zgodę.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do - rezygnacji z udziału w Konferencji - bez podawania

przyczyny z którego może skorzystać w terminie do dnia 05.12.2022r. informację należy

przesłać drogą mailową na adres organizatorów.

§ 5. Prace naukowe i ich autorzy

1. Konkurs Prac naukowych odbędzie się, jeżeli w procesie recenzji zostanie

zaakceptowanych co najmniej 5 prac.

2. Do konkursu przyjmowane są tylko opracowania oryginalne, mające charakter prac

badawczych lub przeglądowych oraz artykuły kazuistyczne w formie studium przypadku.

3. Każdy czynny Uczestnik może wygłosić w trakcie Konferencji wybraną liczbę prac

naukowych, za którą po zaakceptowaniu i prezentacji otrzyma certyfikat czynnego udziału
w Konferencji.

4. Każdy uczestnik ma prawo do wyboru modelu pracy naukowej: referat naukowy lub

poster.

5. Termin przesyłania prac upływa wraz z dniem jak w punkcie §2 ust. 6 Regulaminu

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania abstraktów, o czym

poinformuje Uczestników na Stronie Wydarzenia.

7. Abstrakty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy organizatora.

8. Abstrakt powinien składać się z pięciu następujących elementów: wstęp, cel badania,

materiały i metody (prace oryginalne), wyniki oraz wnioski.

9. Studium przypadku powinno składać się z trzech następujących elementów: tło, opis

przypadku oraz wnioski.

10. Abstrakty powinny zostać przedłożone w języku polskim lub angielskim.

11. Prace naukowe powinny zawierać imiona i nazwiska wszystkich autorów.



12. Długość abstraktu nie powinna przekraczać 400 słów, a sam abstrakt nie powinien

zawierać tabel, grafik ani zdjęć. Zwroty takie, jak: „wstęp”, „cel badania”, „materiały” itp.

nie są wliczane w limit słów.

13. Autor prezentujący otrzyma informację o zaakceptowaniu pracy naukowej do ustnej

prezentacji drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji do dnia

30.11.2022 r.

14. Proces akceptacji zostaje zakończony w momencie informacji do czynnego uczestnika

Konferencji.

15. Abstrakty ocenia Komitet naukowy i przyjmuje je do prezentacji podczas Konferencji.

16. Wszystkie zaakceptowane abstrakty zostaną opublikowane na Stronie Wydarzenia w

formie folderu .pdf do publicznej wiadomości wraz z podaniem imienia i nazwiska autora

oraz datą przyjęcia abstraktu.

17. Komitet naukowy zachowuje prawo do odrzucenia każdego abstraktu, który nie spełnia

wymogów Regulaminu lub je narusza

§ 6. Zasady prezentacji prac naukowych

1. Sesje Konferencji odbędą się za pośrednictwem jednej z wybranych przez Organizatora

platform internetowych do połączenia w czasie rzeczywistym: zoom.us lub microsoft

teams.

2. Prezentacje multimedialne mogą być przygotowane przy użyciu dowolnego programu.

Organizator zaleca przygotowanie prezentacji w formacie .pptx lub .pdf. Korzystanie z

plików w formatach innych niż zalecane będzie się odbywać na odpowiedzialność
Uczestnika.

3. Organizator zaleca, aby każdy Uczestnik miał dodatkową kopię prezentacji zapisaną w

formacie pdf.

4. Prezentacja jest udostępniana Członkom Jury, uczestnikom sesji referatowej i innym

uprawnionym przez Organizatora osobom na potrzeby przeprowadzenia Konferencji.

5. Prezentacje wykorzystywane w czasie wystąpienia powinny być nadesłane do

organizatora na 24 godz. przed rozpoczęciem wydarzenia.

6. Organizator spotkania nie jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie prezentacji

podczas komunikacji wideo online.



7. Nie zaleca się umieszczania nagrań wideo w prezentacjach i nie gwarantuje się ich

prawidłowego wyświetlania za pośrednictwem połączenia internetowego.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy po stronie

Uczestnika, które wynikać mogą z niespełnienia wymogów technicznych podanych na

Stronie internetowej.

9. Prezentacje odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Organizatora.

Harmonogram zostanie udostępniony uczestnikom na stronie wydarzenia do dnia

07.12.2022r.

10. Każdy z autorów zobowiązany jest do zalogowania się w odpowiednim dla sesji miejscu

do komunikacji wideo online na co najmniej 30 minut przed jej rozpoczęciem. Miejsca te

zostaną otwarte na 30 minut przed rozpoczęciem sesji (link dostępu do pokoju

komunikacji wideo zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Uczestnika w

formularzu rejestracyjnym na 24 godz. przed wydarzeniem).

11. Prezentujący ma 10 minut na prezentację referatu naukowego lub 5 minut na prezentację
postera oraz dodatkowe 3 minuty na dyskusję. Autor prezentacji jest zobowiązany do

przestrzegania limitu czasowego przeznaczonego na prezentację .

12. Prezentacja trwająca dłużej niż czas wymieniony w ust. 11. może zostać przerwana przez

Koordynatora Sesji – w takim przypadku dyskusja nie odbywa się.

13. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski, prace powinny zostać przedstawione w

języku polskim lub angielskim. i wszyscy prezentujący powinni zaprezentować prace w

tym języku.

14. Daną pracę naukową może prezentować tylko dwóch autorów.

15. Osoba prezentująca musi być wyposażona w komputer/tablet/smartfon z działającą
kamerą i mikrofonem. Podczas trwania prezentacji i dyskusji uczestnik czynny ma

obowiązek mieć włączony mikrofon i kamerę.

16. W przypadku nieprzestrzegania zasad prezentacji i dyskusji Konferencji lub wystąpienia

problemów ze strony Uczestnika, w szczególności problemów z połączeniem

internetowym lub innych problemów technicznych uniemożliwiających prezentację,

Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora lub Członka Jury.

17. W przypadku, gdy transmisja prezentacji zostanie przerwana z powodów technicznych,

Uczestnik za zgodą Komitetu Organizacyjnego może zaprezentować pracę ponownie na

koniec bieżącej sesji.



§ 7. Zasady konkursu prac

1. Pozytywnie ocenione przez Komitet naukowy abstrakty zaprezentowane podczas

Konferencji wezmą udział w Konkursie prac naukowych.

2. Każdą pracę oceni specjalnie powołane Jury składające się z uznanych specjalistów z

danej dziedziny.

3. Jury przyznaje trzecie, drugie oraz pierwsze miejsce. Nagrody rzeczowe i dyplomy

przyznane zostaną uczestnikom, którzy zajmą trzy pierwsze lokaty w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego wyróżnienia prac.

4. Jury w sposób swobodny wybierze zwycięskie prace, kierując się własnym uznaniem,

uwzględniając przede wszystkim: ocenę abstraktu, sposób prezentacji, umiejętność
omówienia tematu i udzielenia odpowiedzi na pytania.

5. Koordynatorzy danej sesji w porozumieniu z Jury mają prawo wykluczenia pracy

naukowej z konkursu, jeżeli osoba zgłaszająca abstrakt lub prezentująca pracę nie

przestrzega Regulaminu Konferencji.

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora, do 30 dni od zakończenia

Konferencji.

§ 8. Dane osobowe

1. Administrator danych osobowych (Organizator):

Studenckie Koło Naukowe Analityków Weterynaryjnych działające na Wydziale

Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz

IVSA Lublin- Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Weterynarii oddział Lublin

ul. Akademicka 12, pokój 562, 20-013 Lublin

e-mail: skanalitykow.wet@gmail.com

Tel: +48 445 67 74

Administrator danych osobowych (Organizator) odpowiada na pytania Uczestników w

zakresie przetwarzania przez niego danych osobowych i udziela niezbędnych wyjaśnień.

2. Cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

- realizacja przeprowadzenia Konferencji



3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: .

a. przeprowadzenia konferencji pomiędzy administratorem (Organizatorem) a

Uczestnikiem.

b. zgoda Uczestnika – w przypadkach wykraczających poza dane osobowe wskazane

w § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

4. Odbiorcy danych osobowych:

podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy z administratorem:

dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług zaopatrujących Administratora w

rozwiązania techniczne i organizacyjne, przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy /

podmioty obsługujące proces wysyłki.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

przez okres trwania Konferencji, w przypadku osób nagrodzonych do 30 dni po, a

następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Podstawowe prawa Uczestników w zakresie przetwarzania danych osobowych przez

administratora

a. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w

tym prawo do żądania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

b. prawo sprostowania, uzupełnienia, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c. prawo do przenoszenia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które

dostarczyła administratorowi, a następnie ma prawo przesłać te dane osobowe innemu

administratorowi. Ponadto ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez

administratora bezpośrednio innemu administratorowi,

d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale jest też warunkiem

uczestnictwa w Konferencji bowiem jest ono niezbędne dla jej realizacji. Uczestnik nie ma

obowiązku podawania swoich danych osobowych, natomiast ich niepodanie skutkować
będzie niemożnością uczestnictwa w Konferencji. Podanie danych osobowych przez

Uczestnika w zakresie wykraczającym poza imiona, nazwisko, adres (miejsce

zamieszkania)- w przypadku dostania nagrody, adres e-mail, numer telefonu

kontaktowego jest dokonywane na podstawie dobrowolnej zgody, która może być w



każdym czasie cofnięta. Przetwarzanie tych danych osobowych służy prawidłowej

realizacji konferencji.

8. Uczestnik, akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatną (bez wynagrodzenia dla

Uczestnika) publikację filmów i zdjęć utrwalających przebieg Konferencji, zawierających

także wizerunek i głos Uczestnika na profilach społecznościowych, materiałach

promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie internetowej

Wydarzenia.

2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z regulaminu będzie prawo polskie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


