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REGULAMIN V KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ 
„SOCJOLOGIA MEDYCYNY – PROMOCJA ZDROWIA – WELLBEING” 

 
§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument jest Regulaminem V Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia 
medycyny – promocja zdrowia – wellbeing”, zwanej dalej Konferencją. 

2. Organizatorem Konferencji jest: 
a) Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław; 
b) Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;  

zwani dalej Organizatorem.  

2a. Grono Organizatora Konferencji może ulec zmianie. 

3. Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym 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) wykłady inauguracyjne, które wygłoszą zaproszeni Naukowcy (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) postery (sesja opcjonalna);   
e) wystąpienia w panelu dyskusyjnym (sesja opcjonalna); 
f) referaty Studentów w Sesjach studenckich (Konkurs prac) (15 min.).   
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5a. Sesja posterowa zostanie powołana w przypadku dużej ilości zgłoszeń. O utworzeniu sesji posterowej 
i kwalifikacji do niej wystąpień poszczególnych Uczestników decyduje Komitet Organizacyjny. Uczestnicy 
zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu referatu do sesji posterowej. Jeżeli Sesja posterowa zostanie 
powołana, Uczestnicy otrzymają na ten temat szczegółowe informacje w odpowiednich komunikatach 
konferencyjnych. 

6. Organizator zobowiązuje się do wydania komunikatów konferencyjnych, zawierających podstawowe 
informacje dotyczące Konferencji (komunikaty konferencyjne będą zamieszczane na stronie Konferencji: 
www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm). 

7. Uczestnik zobowiązuje się do śledzenia bieżących informacji związanych z Konferencją, które będą 
publikowane na stronie Konferencji: www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm. 

§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/VKKNS.htm, wraz z 
akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu; 

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

2. Formularz zgłoszeniowy obejmuje następujące dane: 
a) dane podstawowe: imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja; 
b) dane kontaktowe: adres e-mail lub nr telefonu;  
c) dane do faktury: nazwa instytucji lub imię nazwisko osoby fizycznej, adres, NIP instytucji; 
d) dane referatu (uczestnicy czynni): temat referatu, streszczenie do 1200 słów, słowa kluczowe; 
e) akceptacja niniejszego Regulaminu oraz odpowiednie zgody wynikające z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej oraz w formularzu RODO. 

3. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać na konto i dane wskazane przez Organizatora w 
Regulaminie oraz komunikacie konferencyjnym, tj.: 

Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia 
ul. Górnicza 61/8, 54-136 Wrocław 
NIP: 8943081016 
Santander Bank Polska S.A.: 25 1090 2516 0000 0001 4747 7794 
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika konferencji, Konferencja Wellbeing 

http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm
http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm
http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm
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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 materiały 
konferencyjne, certyfikaty oraz uczestniczyć w przerwach kawowych, obiadach. 

4b. Uczestnik Konferencji może być (współ)autorem maksymalnie 2 referatów. 

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

6. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  

7. Organizatorzy zapewniają w ramach opłaty konferencyjnej: materiały konferencyjne, certyfikat 
uczestnictwa, catering podczas trwania obrad (przerwa kawowa, lunch). 

7a. Opłata za publikację artykułu w przypadku Uczestników czynnych nie zawiera się w ramach opłaty 
konferencyjnej. 

8. Wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji 
oraz w komunikatach konferencyjnych wydanych przez Organizatora 
(www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm). 

9. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na 
stronie internetowej Konferencji (www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm), upoważnia Organizatora do 
anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 

10. 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/VKKNS.htm). 

11. Nieprzestrzeganie terminów wyznaczonych przez Organizatora może skutkować anulowaniem 
zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji. 

§3. Sesja studencka – Konkurs Prac 

1. Sesja studencka jest osobną sesją wygłaszania prac podczas V Krajowej Konferencji Naukowo-
Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – wellbeing”, 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. 

http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm
http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm
http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm
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3. O czynnym uczestnictwie w sesji studenckiej decyduje przesłanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego z abstraktem pracy, pełnego tekstu referatu, pozytywna decyzja Komitetu 
Organizacyjnego o zakwalifikowaniu pracy oraz dokonanie opłaty konferencyjnej. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace. Dopuszczalna liczba autorów jednej pracy wynosi 
3 osoby, w tym pierwszym autorem pracy musi być student. W zgłoszeniu należy również podać dane 
opiekuna naukowego pracy (imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, afiliacja). 

5. Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną, korzystając z formularza znajdującego się na 
stronie konferencji (www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm). Dopuszczalna długość streszczenia 
wynosi 1200 znaków. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca. 

6. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy Regulaminu 
Konferencji. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą autorzy 
pracy. 

7. Pełny tekst referatu należy przesłać na adres mailowy: kreatywniedlazdrowia@gmail.com w terminie 
podanym w odpowiednim komunikacie konferencyjnym. Pełny tekst referatu powinien być nie dłuższy niż 
10 stron A4 (czcionka 12, interlinie 1,5, margines standardowy). 

8. Kwalifikacji zgłoszonych prac dokonuje Komitet Organizacyjny. Informacja o akceptacji tematu referatu 
zostanie przesłana do osoby zgłaszającej pracę na dane kontaktowe podane w formularzu 
zgłoszeniowym.  

9. Osoba prezentująca pracę zobowiązana jest uiścić opłatę konferencyjną według terminu i kwoty 
podanych w odpowiednim komunikacie konferencyjnym. Opłatę uczestnictwa uiszczają również 
współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać materiały konferencyjne, certyfikaty oraz uczestniczyć w 
formie stacjonarnej konferencji. Należność winna być uregulowana na konto: 

Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia 
ul. Górnicza 61/8, 54-136 Wrocław 
NIP: 8943081016 
Santander Bank Polska S.A.: 25 1090 2516 0000 0001 4747 7794 
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika konferencji, Konferencja Wellbeing 

10. Faktury będą wystawiane na dane podane przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym.  

11. 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. Do dyspozycji 
autorów prac będzie rzutnik multimedialny. Prezentację należy dostarczyć drogą mailową najpóźniej na 
dwa dni przed konferencją lub do koordynatora danej sesji na 30 minut przed jej rozpoczęciem. 

http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm
mailto:kreatywniedlazdrowia@gmail.com
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12. 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. 

13. Na zasadzie konkursu zostaną wyłonione 3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce).  

14. Oceny prac dokonuje niezależny Komitet Konkursowy składający się z min. 3 osób, wybrany przez 
Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komitetem Naukowym Konferencji. Członkowie Komitetu 
Konkursowego wybierają wśród siebie Przewodniczącego Komitetu Konkursowego. 

15. 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. 

16. Elementy pracy oceniane przez Komitet Konkursowy 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). 

17. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrodę i dyplom uwzględniający nazwiska autorów pracy z 
wyszczególnieniem osoby prezentującej, tytuł pracy oraz zajęte miejsce.  

18. Nagrodą specjalną za zajęcie I miejsca w konkursie prac będzie opublikowanie pracy. Jednakże 
zakwalifikowanie artykułu do druku uzależnione będzie od uzyskania pozytywnej oceny recenzentów. 

19. 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 przybycia na konferencję lub nie wygłoszenia pracy przez jej autorów. 

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

§4. Terminy 

Dokładny terminarz Konferencji zostanie podany w odpowiednich komunikatach konferencyjnych, które 
będą publikowane i dostępne na stronie Konferencji: www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm. 

 

 

 

http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm
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§5. Publikacja 

1. Planowana jest publikacja referatów jako artykułu w czasopiśmie w jednym z czasopism naukowych 
współpracujących w ramach Konferencji (min. 40 pkt. MNiSW). Pełna listę czasopism naukowych, w 
których publikowane będą artykuły, będzie dostępna w odpowiednim komunikacie konferencyjnym. 

2. Wstępne zakwalifikowanie artykułu do druku uzależnione będzie od terminowego przesłania tekstu 
artykułu, zgodnie z podanymi przez Organizatora wymogami edytorskimi oraz od pozytywnej recenzji 
Komitetu Naukowego. Szczegółowe informacje dotyczące publikacji (terminy oraz zasady przygotowania 
tekstu do druku) podane zostaną w odpowiednich komunikatach konferencyjnych. 

3. Publikacja artykułu uzależniona jest od uzyskania pozytywnych recenzji naukowych oraz wprowadzenia 
sugerowanych przez recenzentów zmian w tekście. 

4. W przypadku negatywnej recenzji artykułu i niewprowadzeniu sugerowanych zmian we wskazanym 
przez Organizatora terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość niepublikowania tekstu. Uczestnikom 
nie przysługuje z tego tytułu zwrot opłaty konferencyjnej. 

5. Wysokość opłaty za publikację artykułu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) zostanie podana w 
komunikatach konferencyjnych wydanych przez Organizatora (www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm).  

6. Jeden Autor może zgłosić maksymalnie dwa artykuły do druku. Za każdy z artykułów po uzyskaniu 
pozytywnych recenzji pobierana będzie opłata, o której mowa w punkcie 5. 

§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 30 dni od daty Konferencji - Organizator zwróci Uczestnikowi całą wpłaconą kwotę;  
b) poniżej 30 dni od daty Konferencji - opłata nie podlega zwrotowi. 

§7. Partnerzy Konferencji 

1. Pomieszczenie przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla Partnerów Konferencji są oddzielone 
od pomieszczenia, w którym prowadzone będą prelekcje i dyskusje.  

2. Partnerzy Konferencji mogą prowadzić działania marketingowe podczas prelekcji i dyskusji, pod 
warunkiem, że Uczestnicy są o tym poinformowani, a pomieszczenia przeznaczone na te działania są 
wyraźnie oznaczone. Partnerzy Konferencji są poinformowani przez Organizatorów, że nie mogą prowadzić 
działań marketingowych wobec Uczestników Konferencji, które są nieetyczne, naruszają normy prawne i 

http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm?fbclid=IwAR07UYULgij2yo6xgHfKgkz-op6UqUP2zhPRNyyg7N-lGaSL2uOh60qqNSQ
mailto:kreatywniedlazdrowia@gmail.com
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dobre obyczaje. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za formę i instrumenty przekazu 
marketingowego, który kieruje Partner Konferencji do osób przebywających w pomieszczeniach 
przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze. 

3. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne . 

§8. 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 RODO 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 ma prawo do wglądu, poprawy, ograniczenia 
przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony 
danych osobowych: www.kreatywniedlazdrowia.pl/RODO.htm . 

4. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na zdjęciach wykonywanych przez 
Organizatora podczas Konferencji oraz na ich publikację na stronie internetowej Organizatora oraz w 
innych publikacjach Organizatora. 

5. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 20 
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1466).  

6. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących 
na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja oraz do stosowania się w tym zakresie do 
poleceń wydawanych przez Organizatora. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, 
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno 
na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również 
w miejscach zakwaterowania. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. 

https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/RODO.htm
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10. 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. 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, 

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat 

mailto:kreatywniedlazdrowia@gmail.com

