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REGULAMIN KONFERENCJI 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument jest Regulaminem IV Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia 

medycyny – promocja zdrowia – życie codzienne”, zwanej dalej Konferencją. 

2. Organizatorem Konferencji jest: 

a) Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław, 

b) Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 

c) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

zwani dalej Organizatorem. 

2a. Grono Organizatora Konferencji może ulec zmianie. 

3. Konferencja odbywa się w formie online, w terminie oraz na platformie wyznaczonej przez 

Organizatora. 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i 

obowiązują wszystkich Uczestników. 

5. W ramach Konferencji przewidujemy następujące formy wystąpień naukowych: 

a) wykład inauguracyjny (30 min.); 

b) wykłady w sesji plenarnej, które wygłoszą zaproszeni Naukowcy (20 min.); 

c) referaty w sesjach tematycznych dla Uczestników, których zgłoszenia zostaną zaakceptowane 

przez Komitet Naukowy (15 min.); 

d) referaty Studentów w Sesji Studenckiej (Konkurs Prac) (15 min.).   

6. Organizator zobowiązuje się do wydania Komunikatów Konferencyjnych, zawierających podstawowe 

informacje dotyczące Konferencji (Komunikaty Konferencyjne będą zamieszczane na stronie 

Konferencji: www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm). 

7. Uczestnik zobowiązuje się do śledzenia bieżących informacji związanych z Konferencją, które będą 

publikowane na stronie Konferencji: www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm. 

http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm
http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm
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§2. Uczestnictwo w Konferencji 

1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: 

a) zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wysłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Konferencji: www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm, 

wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu; 

b) uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości i terminie podanych przez Organizatora, po 

zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Naukowy Konferencji. 

2. Formularz zgłoszeniowy obejmuje następujące dane: 

a) dane podstawowe: imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja; 

b) dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu do Uczestnika;  

c) dane do faktury: nazwa instytucji lub imię nazwisko osoby fizycznej, adres, NIP instytucji; adres, 

na który ma być wysłana faktura; 

d) dane dotyczące referatu (uczestnicy czynni): temat referatu, streszczenie do 250 słów, słowa 

kluczowe; 

e) akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz 

upowszechnienie wizerunku Uczestnika w związku z formą online Konferencji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać na konto i dane wskazane przez Organizatora w 

Regulaminie oraz Komunikacie Konferencyjnym. 

4. Organizator wystawia fakturę tytułem dokonanych wpłat na dane Uczestnika podane w formularzu 

zgłoszeniowym. Przelew na konto to jedyna forma płatności. Podczas konferencji nie będzie możliwości 

uiszczenia opłaty. 

4a. Opłatę za uczestnictwo uiszczają również współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać dostęp do 

platformy konferencji, materiały konferencyjne oraz certyfikat. 

5. Każdy Uczestnik biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa. 

6. Organizatorzy zapewniają w ramach opłaty konferencyjnej: dostęp do platformy online Konferencji, 

materiały konferencyjne (książka abstraktów, wersja .pdf) oraz certyfikat uczestnictwa (wersja .pdf). 

7. Wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji 

oraz w Komunikatach Konferencyjnych wydanych przez Organizatora 

(www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm). 

8. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej 

Konferencji w Komunikacie wydanym przez Organizatora, upoważnia Organizatora do anulowania 

zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności 

odszkodowawczej. 

http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm
http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm
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9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego upływa w 

dniu wskazanym przez Organizatora w Komunikacie Konferencyjnym (Komunikaty będą publikowane i 

dostępne na stronie Konferencji: www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm). 

 

§3. Sesja Studencka – Konkurs Prac 

1. Sesja studencka jest osobną sesją wygłaszania prac podczas IV Krajowej Konferencji Naukowo-

Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – życie codzienne”, przeznaczoną tylko dla 

studentów I i II stopnia studiów. Natomiast doktoranci, jako absolwenci uczelni wyższych, biorą udział 

w sesjach naukowych na zasadach ogólnych. Sesja studencka jest jednocześnie konkursem na najlepszą 

pracę. Zasady konkursu prac są określone niniejszym regulaminem. 

2. Organizatorem Sesji Studenckiej jest Komitet Organizacyjny Konferencji. 

3. O czynnym uczestnictwie w sesji studenckiej decyduje: przesłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego z abstraktem pracy, pozytywna decyzja Komitetu Organizacyjnego o zakwalifikowaniu 

pracy oraz dokonanie opłaty konferencyjnej. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac, przy czym dopuszczalna liczba autorów jednej 

pracy wynosi 3 osoby i pierwszym autorem pracy musi być student. 

5. Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną, korzystając z formularza znajdującego się na 

stronie konferencji (www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm), według terminarza podanego w 

Komunikatach Konferencji. 

6. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy Regulaminu 

Konferencji. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą autorzy 

pracy. 

7. Kwalifikacji zgłoszonych prac dokonuje Komitet Organizacyjny. 

8. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać na konto i dane wskazane przez Organizatora w 

Regulaminie oraz Komunikacie Konferencyjnym. Faktury będą wystawiane na dane podane przez 

uczestnika w formularzu rejestracyjnym. 

8a. Opłatę uczestnictwa uiszczają również współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać dostęp do 

platformy konferencji, materiały konferencyjne oraz certyfikat. 

9. Organizatorzy zapewniają w ramach opłaty konferencyjnej: dostęp do platformy online Konferencji, 

materiały konferencyjne (książka abstraktów, wersja .pdf) oraz certyfikat uczestnictwa (wersja .pdf). 

10. Czas przeznaczony na wystąpienie ustne wynosi 15 minut na prezentację i 5 minut na dyskusję. 

Podany czas jest nieprzekraczalny i będzie rygorystycznie przestrzegany przez koordynatora sesji. 

http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm
http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm
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11. Wszyscy obecni autorzy wygłaszanej pracy są zobowiązani do uczestnictwa w dyskusji po 

zakończonej prezentacji. Członkowie Komitetu Konkursowego mają prawo zadać pytanie dotyczące 

prezentowanej pracy każdemu z autorów pracy. Prawo do zadawania pytań mają również wszyscy 

obecni uczestnicy konferencji. 

12. Na zasadzie konkursu zostanie wyłoniona jedna najlepsza praca. Dopuszcza się możliwość 

wyróżnienia dodatkowych prac, decyzją Komitetu Konkursowego. 

13. Oceny prac dokonuje Komitet Konkursowy składający się z 3 osób, wybrany przez Komitet 

Organizacyjny w porozumieniu z Komitetem Naukowym Konferencji. Członkowie Komitetu 

Konkursowego wybierają wśród siebie Przewodniczącego Komitetu Konkursowego. 

14. O kolejności miejsc będzie decydowała suma punktów przyznana przez członków Komitetu 

Konkursowego. W sytuacji, gdy dwie lub więcej prac uzyskają identyczną liczbę punktów, głos 

decydujący o przyznaniu miejsc ma Przewodniczący Komitetu Konkursowego. 

15. Elementy pracy oceniane przez Komitet Konkursowy według Karty Oceny Pracy to:  

1. elementy strukturalne pracy (wprowadzenie, cel pracy, materiały, metody, wyniki, wnioski),  

2. waga problemu oraz samodzielność pracy,  

3. sposób prezentacji (dodatkowy punkt za zmieszczenie się z prezentacją w przysługującym 

czasie),  

4. sposób prowadzenia dyskusji. 

Każdy członek Komisji może przyznać w danej kategorii maksymalnie 5 punktów (łącznie 20 punktów). 

16. Autorzy najlepszej pracy oraz osoby wyróżnione otrzymują nagrody książkowe oraz dyplom 

uwzględniający nazwiska autorów pracy z wyszczególnieniem osoby prezentującej wraz z tytułem 

pracy. 

17. Dowodem uczestnictwa w Konferencji oraz wygłoszenia pracy jest Certyfikat Uczestnictwa 

wystawiany po zamknięciu obrad Konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy 

wystawiania certyfikatu w sytuacji nie wygłoszenia pracy przez jej autorów. 

18. Kwestie sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. 

 

§4. Punkty edukacyjne dla przedstawicieli zawodów medycznych 

1. Uczestnikom Konferencji przysługują punkty edukacyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia 

zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.; t.j. Dz.U. 2017 poz. 1923) 

oraz z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską.  

2. Informacja o liczbie punktów zostanie podana po ustaleniu programu Konferencji. 
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3. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w Konferencji oraz uzyskanie punktów 

edukacyjnych. 

 

§5. Publikacja 

1. Planowana jest publikacja referatów jako artykułu w jednym z czasopism naukowych, z którymi 

współpracuje Komitet Organizacyjny Konferencji. 

1a. Pełna lista czasopism naukowych, w których publikowane będą artykuły, podana zostanie w II 

Komunikacie Konferencyjnym. 

2. W związku z ograniczoną liczbą tekstów, które mogą być zamieszczone w tomach tematycznych oraz 

koniecznością utrzymania spójności tematycznej numeru, nadesłane propozycje artykułów zostaną 

poddane ocenie merytorycznej i wstępnej kwalifikacji przez Komitet Naukowy Konferencji. Z uwagi na 

powyższe kwestie, Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania pracy do publikacji 

lub przedstawi propozycję publikacji w określonym Czasopiśmie.   

3. Zakwalifikowanie artykułu do druku uzależnione będzie od: terminowego przesłania tekstu artykułu, 

zgodnie z podanymi przez Organizatora wymogami edytorskimi oraz pozytywnych recenzji naukowych. 

Od decyzji Komitetu Naukowego będzie również zależała kwalifikacja danego artykułu do danego 

Czasopisma. 

4. W przypadku negatywnej recenzji artykułu i niewprowadzenia sugerowanych zmian we wskazanym 

przez Organizatora terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość niepublikowania tekstu. 

Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu zwrot opłaty konferencyjnej. 

5. Opłata za publikację jednego artykułu (po otrzymaniu informacji o pozytywnych recenzjach 

naukowych; w terminie i na nr konta podanych w Komunikacie Konferencyjnym, dostępnym na stronie 

Konferencji: www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm) wynosi 250 zł (niezależnie od opłaty 

konferencyjnej).  

 

§6. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w 

Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej, wysłanej na adres e-mail 

kreatywniedlazdrowia@gmail.com jako zeskanowany własnoręcznie podpisany dokument. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji: 

a) powyżej 14 dni od daty Konferencji - Organizator zwróci Uczestnikowi całą wpłaconą kwotę; 

b) poniżej 14 dni od daty Konferencji - opłata nie podlega zwrotowi. 

 

mailto:kreatywniedlazdrowia@gmail.com
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§7. Postanowienia końcowe 

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a 

także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między 

Uczestnikiem a Organizatorem. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 

października 1997 r., poz. 833) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 

zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe 

podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów 

komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Uczestnik jest upoważniony do 

wglądu oraz modyfikacji danych. 

4. Wypełniając obowiązki wynikające z 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. "RODO"), dane osobowe Uczestnika podane w trakcie 

rejestracji na Konferencję online oraz pozyskane w trakcie konferencji, przetwarzane będą w celu: 

a) zorganizowania i przeprowadzenia Konferencji online zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w 

tym w szczególności: stworzenia listy Uczestników, przesyłania informacji dotyczących agendy 

Konferencji i innych informacji organizacyjnych, zapewnienia możliwości zadawania pytań w trakcie 

Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

b) utrwalenia przebiegu Konferencji w postaci jej nagrania, co może wiązać się z utrwaleniem 

wizerunku i głosu Uczestnika Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

c) przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej 

informacji dotyczących produktów i usług Organizatora w szczególności przedstawionych w trakcie 

Konferencji online, a także informacji o kolejnych edycjach Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

d) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4a. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie nagrań z Konferencji online, zawierających ich 

wizerunek oraz głos, w celach promocji wydarzenia po jego zakończeniu, w szczególności na 

udostępnienie nagrań na stronach internetowych Organizatora oraz Partnerów Konferencji oraz 

rozesłanie nagrań do wszystkich Uczestników Konferencji.  

4b. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku utrwalonego podczas Konferencji w celach określonych w pkt. 4 ppkt. a, b i c oraz w pkt. 4a. 

4c. W każdym momencie Uczestnik może wyłączyć swoją kamerę internetową i zapobiec tym samym 

utrwaleniu swojego wizerunku. 
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5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. 

6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni 

od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. Uczestnicy zostaną poinformowani o 

zmianach lub uzupełnieniach w Regulaminie drogą mailową, na podany w zgłoszeniu adres. 

Uczestnicy, którzy nie zgadzają się na zmiany lub uzupełnienia w Regulaminie, proszeni są o 

poinformowanie o tym Organizatora w przeciągu 7 dni na adres mailowy: 

kreatywniedlazdrowia@gmail.com. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 

dokonanej wpłaty konferencyjnej. 

 

Komitet Organizacyjny 

mailto:kreatywniedlazdrowia@gmail.com

