
REGULAMIN KONFERENCJI „MAGIS IN MEDICINAE III” 

1. III Ogólnopolska Studencka Konferencja „Magis in Medicinae” mająca miejsce 19.maja 2018r.  

w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu obejmuje swoją 

tematyką onkologię, medycynę paliatywną, komunikację z pacjentem oraz etykę. 

2. Jest skierowana przede wszystkim dla studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetów Medycznych  

w Polsce, ale mogą wziąć w niej udział również studenci innych kierunków medycznych  

i niemedycznych (m.in. pielęgniarstwo, fizjoterapia, psychologia, dietetyka, ratownictwo medyczne, 

farmacja) oraz młodzi lekarze.  Zapisy na konferencję zostają otwarte dnia  19.marca 2018r. 

3. Uczestnicy bierni proszeni są o zgłaszanie się za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej oraz stronie FB. 

4. Uczestnicy aktywni proszeni są zarówno o wypełnienie Formularza, jak i wysłanie abstraktów na 

adres: sesja.magis@gmail.com. Wymogi dotyczące sesji studenckiej i abstraktów reguluje osobny 

Regulamin dostępny na stronie internetowej konferencji oraz stronie FB. 

5. Warunkiem udziału w konferencji jest: 

a. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej konferencji. Prosimy o rzetelne wypełnienie wszystkich 

pól. 

b. Otrzymanie od Organizatora za pomocą wiadomości mailowej zawierającej potwierdzenie 

rejestracji. Potwierdzenie zostanie przesłane najpóźniej do 25.kwietnia 2018r. (lub wcześniej  

w wypadku przedwczesnego zakończenia rejestracji) na adres e-mail podany w Formularzu 

Rejestracyjnym, a Uczestnik w ciągu trzech dni zobowiązany jest do zwrotnego, ostatecznego 

potwierdzenia swojego udziału. Niepotwierdzenie udziału równoznaczne jest z rezygnacją, co 

skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Dlatego upraszamy o podanie aktualnego adresu 

mailowego, a także sprawdzanie zakładki SPAM. 

c. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację, należy 

skontaktować się z Biurem Organizacji Konferencji poprzez adres: 

magis.in.medicinae@gmail.com 

d. W przypadku dużego zainteresowania konferencją i pojawienia się dodatkowych miejsc 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uruchomienia dodatkowej rejestracji.  

6. Prosimy o przemyślenie decyzji o rejestracji. W razie zmiany planów i rezygnacji z udziału  

w konferencji uczestnicy proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o tym organizatorów poprzez 

adres: magis.in.medicinae@gmail.com. 

7. Termin przesłania Formularza Zgłoszeniowego na konferencję upływa z dniem 25.kwietnia 2018 r. 

8. Po upływie powyższego terminu zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku 

wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników konferencji, o czym 

poinformuje na stronie internetowej oraz stronie FB. 

10. Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. 

11. Istnieje możliwość dodatkowego wykupienia pakietu obiadowego na czas trwania konferencji.   

By tego dokonać należy:  
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a. Wpłacić 15 zł do dnia 25.kwietnia 2018r. na konto bankowe, którego numer zostanie podany 

zainteresowanym Uczestnikom drogą mailową na adres mailowy podany w Formularzu 

Zgłoszeniowym, jako kontaktowy. 

b. Wysłać potwierdzenie przelewu do dnia 25.kwietnia 2018r. na adres e-mail: 

magis.in.medicinae@gmail.com  

c. W przypadku niewysłania potwierdzenia przelewu w określonym terminie, uczestnik nie 

otrzyma pakietu obiadowego.  

12. W ramach konferencji przewiduje się warsztaty, których tematyka zostaje przedstawiona na 

stronie internetowej konferencji oraz stronie FB. Aby zapisać się na warsztaty należy: 

a.  wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konferencji oraz stronie FB 

b. W razie zmiany planów i rezygnacji z udziału w warsztatach uczestnicy proszeni są o niezwłoczne 

poinformowanie o tym organizatorów poprzez adres: warsztaty.magis@gmail.com  

c. Zapisy na warsztaty zostaną uruchomione dnia 08.maja 2018r. 

d. Udział w warsztatach jest bezpłatny, prosimy o przemyślane zapisy, aby dać szansę uczestnictwa 

osobom zainteresowanym. 

13. Zachęcamy do zapoznania się z akcją „Kawałek podłogi”, o której szczegółach będziemy 

informować na bieżąco na stronach wydarzenia. Szczególnie apelujemy do Poznaniaków, aby przyjęli 

koleżanki i kolegów z innych uczelni w Polsce pod swój dach. 

14. W sytuacjach nieujętych w Regulaminie wszelkie wątpliwe kwestie rozstrzyga Komitet 

Organizacyjny w porozumieniu z Opiekunem Merytorycznym konferencji.  

15. Organizator zastrzega sobie możliwość do niewielkich zmian w Regulaminie. 
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