Olsztyn, 21 sierpnia 2017r.

Regulamin
39. Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland
– I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neurologiczna

§1 Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neurologiczna, zwana dalej "Konferencją", odbędzie się
w ramach 39. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland.
Organizatorem Konferencji jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
IFMSA-Poland, zwane dalej "Organizatorem", wraz z partnerami.
Konferencja odbędzie się w Olsztynie w dniu 11 listopada 2017 roku.
Konferencja ma zasięg ogólnokrajowy.
W ramach Konferencji odbędą się 2 sesje:
a. Sesja Posterowa Studenckich Prac Naukowych, zwana dalej “Sesją Posterową”,
obejmująca postery w wersji elektronicznej (e-postery);
b. Sesja Referowana Studenckich Prac Naukowych, zwana dalej “Sesją Referowaną”.
Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców uczelni
medycznych w zakresie neurologii, neurochirurgii i dziedzin pokrewnych.
a. Prace spoza powyższej tematyki nie będą brane pod uwagę.
Uczestnikiem Konferencji może być student lub doktorant, który spełni łącznie wszystkie
elementy zawarte w §2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
Językiem obowiązującym podczas Konferencji jest język polski.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa i obowiązują
wszystkich Uczestników.

§2 Warunki uczestnictwa
1.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:
a. Rejestracja w systemie rejestracyjnym online, dostępnym na stronie internetowej
www.zd.ifmsa.pl, w terminie określonym w §2 pkt. 2;
b. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania
mailowego potwierdzenia rejestracji, jednak nie później niż na 14 dni przed planowaną
datą wydarzenia.
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2.
3.

4.

5.

Termin rejestracji upływa 2 października 2017 roku o godz. 23:59. Po tym terminie rejestracja
online będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji.
Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie od Organizatora stosownej wiadomości e-mail
na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
a. W przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 72 godzin
od momentu rejestracji, uprasza się o kontakt drogą mailową na adres:
konferencja@zd.ifmsa.pl.
Wyróżnia się trzy formy uczestnictwa w Konferencji:
a. słuchacz – uczestnik, który spełnił warunek z §2 pkt. 1 ppkt. a.
b. uczestnik bierny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa
z §2 pkt. 1;
i. Uczestnikowi biernemu przysługuje certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu,
materiały konferencyjne, przerwa kawowa oraz udział w wydarzeniach
uwzględnionych w harmonogramie Konferencji (m.in. warsztaty naukowe).
ii. Uczestnikiem biernym jest również osoba zarejestrowana na Konferencję
będąca współautorem wystąpienia, ale nie prezentująca zgłoszonej pracy.
c. uczestnik czynny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa
z §2 pkt. 1, dalej zwany jako “Prelegent”.
i. Uczestnik czynny ma możliwość wygłoszenia zgłoszonych prac w formie
prezentacji ustnej (Sesja Referowana) lub e-posteru (Sesja Posterowa).
ii. Uczestnikowi czynnemu przysługuje certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu,
certyfikat za wystąpienie ustne lub prezentację posteru naukowego, materiały
konferencyjne, przerwa kawowa, lunch oraz udział w Konkursie Studenckich
Prac Naukowych, a także udział w pozostałych wydarzeniach uwzględnionych
w harmonogramie Konferencji (m.in. warsztaty naukowe).
Udział w Konferencji nie jest równoznaczny z udziałem w pozostałych punktach programu
39. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland.

§3 Warunki rejestracji
1.
2.

Możliwe jest zgłoszenie prac oryginalnych, poglądowych i opisów przypadków klinicznych, które
muszą mieć charakter pracy własnej autorów.
Zgłoszone prace mogą mieć maksymalnie trzech autorów, z czego co najmniej jeden z nich jest
zobligowany do jej zaprezentowania w czasie Konferencji.
a. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak
po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres konferencja@zd.ifmsa.pl
i uzyskaniu aprobaty ze strony organizatora.
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Zgłoszenie abstraktu jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów
i kierownika jednostki, z której praca pochodzi na prezentowanie zgłoszonego materiału przez
autora.
Termin zgłaszania abstraktów prac naukowych upływa 2 października 2017 roku o godz. 23:59.
a. Po tym terminie zgłaszanie abstraktów będzie niemożliwe, chyba że Organizator
przedłuży termin zgłaszania abstraktów.
Abstrakty prac nalezy zgłaszać za pośredncitwem formularza elektronicznego, dostępnego
na stronie internetowej www.zd.ifmsa.pl/konferencja.
Abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim i angielskim.
Objętość abstraktu (nie licząc tytułu, nazwiska autora, współautorów, afiliacji oraz literatury) nie
może przekraczać limitu 250 słów.
Uczestnik jest zobowiązany do terminowego naniesienia ewentualnych poprawek oraz zmian
w zgłoszonej pracy.
Autorzy prac ponoszą wyłączną odpowiedzialność za poprawność przesłanego abstraktu.

§4 Warunki kwalifikacji prac
1.
2.

3.
4.
5.

Organizator powołuje Komitet Naukowy, który będzie kwalifikował zgłoszone prace do udziału
w Konferencji.
Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez Komitet Naukowy
i zakwalifikowane do prezentacji podczas Konferencji, zostaną o tym powiadomieni przez
Organizatorów drogą mailową na adres podany w formularzu rejestracyjnym w terminie
do 16 października 2017 roku.
Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w publikacji pokonferencyjnej (Książka
abstraktów), która zostanie udostępniona na stronie internetowej www.zd.ifmsa.pl.
Organizator ma prawo do odrzucenia zaproponowanych tematów.
Organizator nie przewiduje odwołania od decyzji Komitetu Naukowego.

§5 Przebieg Sesji Referowanej
1.
2.
3.

Zakwalifikowane prace do Sesji Referowanej mają prawo zostać zaprezentowane podczas
Konferencji.
Zgodnie z §1 pkt. 8 prezentacja pracy odbywa się w języku polskim.
Przyjętą formą wygłoszenia pracy jest prezentacja ustna wraz z prezentacją multimedialną
przygotowaną w programie PowerPoint™.
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

Każdą prezentację wygłasza jeden z Autorów pracy wskazany uprzednio w formularzu
rejestracyjnym jako Prelegent.
Czas trwania prezentacji pracy wynosi maksymalnie 5 minut
Czas trwania dyskusji po prezentacji wynosi maksymalnie 3 minuty.
Prezentacja multimedialna, przygotowana w formacie .ppt lub .pptx, powinna zostać przesłana
Organizatorowi najpóźniej na 5 dni przed datą Konferencji drogą mailową na adres:
konferencja@zd.ifmsa.pl.
Kolejność wygłaszania prezentacji ustala Organizator.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Sesji Referowanej w przypadku zbyt małej
liczby zgłoszonych prac (mniej niż 5).
a. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty
rejestracyjnej w pełnej wysokości.

§6 Przebieg Sesji Posterowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zakwalifikowane prace do Sesji Posterowej mają prawo zostać zaprezentowane podczas
Konferencji.
Zgodnie z §1 pkt. 8 prezentacja pracy odbywa się w języku polskim.
Przyjętą formą wygłoszenia pracy jest prezentacja ustna e-posteru.
Czas trwania prezentacji pracy wynosi maksymalnie 3 minuty.
Czas trwania dyskusji po prezentacji wynosi maksymalnie 2 minuty.
Poster, przygotowany w formacie .pdf, powinien zostać przesłany Organizatorowi najpóźniej
na 5 dni przed datą Konferencji drogą mailową na adres: konferencja@zd.ifmsa.pl.
Kolejność prezentowania e-posterów ustala Organizator.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Sesji Posterowej w przypadku zbyt małej
liczby zgłoszonych prac (mniej niż 5).
a. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty
rejestracyjnej w pełnej wysokości.

§7 Przebieg Konkursu Studenckich Prac Naukowych
1.
2.
3.

W obrębie każdej sesji odbywa się Konkurs Studenckich Prac Naukowych.
Organizator powołuje Komitet Naukowy, który będzie oceniał prezentowane prace w kryteriach
wartości merytorycznej pracy, przejrzystości przekazu informacji oraz sposobu prezentacji.
W obrębie każdej sesji zostanie wyłoniony minimum jeden wyróżniony Autor. Zostanie
mu przyznana nagroda rzeczowa oraz certyfikat, zapewnione przez Organizatora.
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4.

Organizator nie przewiduje odwołania od decyzji Komitetu Naukowego.

§8 Płatności
1.

2.
3.
4.
5.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni
od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji (niezależnie od otrzymania wiadomości
potwierdzającej zaakceptowanie tematu wystąpienia – jeśli dotyczy), jednak nie później niż
na 14 dni przed planowaną datą wydarzenia.
Wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona od terminu dokonania wpisu w formularzu
rejestracyjnym online.
W przypadku odrzucenia zgłoszonego tematu przez Organizatora uczestnikowi przysługuje
prawo do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej.
Sposób dokonania wpłaty oraz terminy realizacji zostały uregulowane na stronie internetowej
dotyczącej wydarzenia. Szczegóły dostępne pod adresem: www.zd.ifmsa.pl/konferencja.
Opłaty należy realizować na numer konta: 81 1050 1953 1000 0023 6789 9081, podajac
w tytule przelewu: Konferencja – [imię i nazwisko uczestnika].

§9 Rezygnacja z udziału
1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.
Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez
przesłanie stosownej informacji drogą mailową na adres: konferencja@zd.ifmsa.pl.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie 14 dni od daty rejestracji
uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej w pełnej wysokości.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po terminie okreslonym w §9 pkt. 3
uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej.
Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona.
a. Zmiany Uczestnika można dokonać najpóźniej do 21 dni przed datą Konferencji.
b. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony
Organizatora.
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§10 Odpowiedzialność organizatora
1.
2.

3.

4.

Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne
Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie
Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu
czasowego i kolejności wystąpień.
a. Zmiany w programie Konferencji nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń
finansowych wobec Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika Organizator zwróci
Uczestnikowi w pełnej wysokości.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§11 Odpowiedzialność uczestnika
1.
2.

3.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione
przez niego.
a. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje
przedstawione podczas Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również
instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.

§12Wizerunek
1.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez
Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych
z działalnością organizatora.
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2.

3.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy
publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty
telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również
o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w §12
pkt. 2.

§13 Ochrona danych osobowych

1.

Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne ze zgodą

na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2.

Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się z prośbą o aktualizację, modyfikację lub usunięcie
swoich danych osobowych z bazy Organizatora poprzez wystosowanie odpowiedniej
wiadomości e-mail na adres e-mail: konferencja@zd.ifmsa.pl.

§14 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator, stosując
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2017 roku.
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