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Rozdział I 

Ustalenia wstępne 

1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który 

reprezentują: Prorektor ds. studenckich i dydaktyki oraz Pełnomocnik Rektora ds. kół 

naukowych. 

2. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

3. Konkurs odbędzie się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dniu 20 kwietnia 

2023 r. w ramach IV Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych. 

4. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności, kreatywności i pogłębienie wiedzy m.in. z 

zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej, w tym w formie zrównoważonej, dobrostanu 

zwierząt, w tym profilaktyki weterynaryjnej, mechanizacji rolnictwa, produkcji i 

wykorzystania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywienia i usług 

gastronomicznych, ochrony środowiska, ekologii, inżynierii środowiska, energetyki 

odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej regionów 

Polski wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie). 

Rozdział II 

Organizacja oraz przebieg Konkursu 

1. W ramach konkursu zostanie przeprowadzona sesja posterowa w 7. Sekcjach 

tematycznych: 

I. Sekcja Agrobioinżynierii 

Zakres tematyczny: bioinżynieria, ekonomia i agrobiznes, gospodarka przestrzenna, 

leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, produkcja roślinna i towaroznawstwo, turystyka i 

rekreacja, inne pokrewne. 

II. Sekcja Medycyny Weterynaryjnej 

Zakres tematyczny: medycyna weterynaryjna i inne pokrewne. 

III. Sekcja Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 

Zakres tematyczny: nauki o zwierzętach, behawior zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, 

biogospodarka, inne pokrewne. 

IV. Sekcja Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Zakres tematyczny: produkcja ogrodnicza, botanika i fizjologia roślin, ochrona roślin, 

warzywnictwo i zielarstwo, architektura krajobrazu, inne pokrewne. 

V. Sekcja Inżynierii Produkcji 

Zakres tematyczny: zarządzanie i marketing, logistyka, transport i spedycja, inżynieria 

produkcji, inżynieria środowiska i ekologia, inne pokrewne. 

VI. Sekcja Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Zakres tematyczny: technologia żywności i sztuka kulinarna, biotechnologia żywności, 

chemia i biochemia żywności, mikrobiologia żywności, żywienie człowieka, inne pokrewne. 

VII. Sekcja Biologii Środowiskowej 

Zakres tematyczny: biologia, ochrona środowiska, ochrona przyrody, biokosmetologia, inne 

pokrewne 

2. Przedstawione w konkursie prace powinny dotyczyć określonego zagadnienia o 

charakterze badawczym, popularnonaukowym lub opisowym. 

3. W zależności od liczby zgłoszeń Organizatorzy mogą zdecydować o prezentacji 

posterów w poszczególnych Sekcjach lub o ich połączeniu. 



4. Postery są oceniane przez Komisje Konkursowe, powołane przez Organizatorów. 

5. Prezentacja posterów odbędzie się w dniu 20. kwietnia 2023 r. w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie ul. Akademicka 15, budynek Agro II, Centrum 

Kongresowe. Organizatorzy zastrzegają sobie również możliwość zmiany formy 

Konkursu z prezentacji bezpośredniej na on-line w uzasadnionym przypadku, o czym 

zainteresowani zostaną odpowiednio wcześniej powiadomieni. 

6. Zasady przygotowania posteru: 

Wymagania techniczne dla posteru: 

- wymiar standardowy format A1, tj. 59,4 cm szerokość i 84,1 cm wysokość, 

- orientacja pionowa. 

Poster powinien zawierać:  

prace badawcze: tytuł pracy, autor/rzy lub klasa, nazwa szkoły, cel pracy, materiał i 

metody badawcze, wyniki, podsumowanie lub wnioski. 

prace popularnonaukowe lub opisowe: tytuł pracy, autor/rzy lub klasa, nazwa szkoły, 

cel pracy, opis, podsumowanie lub wnioski. 

Na posterze można przedstawić obserwacje własne, zdjęcia, schematy, rysunki i inne 

elementy w formie opisowej i graficznej dotyczące danego zagadnienia. 

Poster w formie papierowej należy dostarczyć w dniu Konkursu. 

Jednocześnie poster zapisany w formacie _.pdf o wielkości nie przekraczającej 6 

MB należy przesłać w terminie do 03.04.2023 r. na adres msskn@up.lublin.pl. W 

tytule maila należy wpisać: Poster KONKURS MÓJ REGION, numer porządkowy 

jednej z siedmiu Sekcji naukowych (np. Poster KONKURS MÓJ REGION _II). W 

nazwie pliku należy podać: nazwę szkoły, KONKURS MÓJ REGION, numer 

porządkowy jednej z siedmiu Sekcji naukowych Sympozjum, np. NAZWA 

SZKOŁY_KONKURS MÓJ REGION _II. 

7. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie 

formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej http://www.up.lublin.pl/skn-

konferencja i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

niezbędnych do przeprowadzenia Sympozjum. Dane osobowe nie są przekazywane 

żadnemu innemu administratorowi danych. Rejestracja uczestników trwa do 

03.04.2023 r. 

8. Formularz zgłoszenia uczestnictwa oraz posteru należy wypełnić wyłącznie w formie 

elektronicznej dostępnej na stronie http://www.up.lublin.pl/skn-konferencja. 

Formularz będzie aktywny do dnia 03.04.2023 r. do godziny 23:59. 

9. Należy obowiązkowo zapoznać się z Załącznikiem 3 dotyczącym RODO i potwierdzić 

własnoręcznym podpisem. Skan podpisanego dokumentu (Załącznik 3) należy 

przesłać w jednym mailu wraz z posterem (w tytule wpisując KONKURS MÓJ 

REGION) do 03.04.2023 r. na adres e-mail: msskn@up.lublin.pl.  

10. Prace zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane.  

11. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

12. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem uczestników na miejsce 

Konkursu. 
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13. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne wynikające z 

przyczyn od niego niezależnych. 

14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz poleceń organizacyjno-

technicznych Organizatora. 

15. Regulamin został opracowany przez Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych. 

16. Regulamin został zatwierdzony przez Prorektora ds. studenckich i dydaktyki. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 


