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ADRES ORGANIZATORA 
Katedra Biofizyki, 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 
tel. 61-854-66-91 
e-mail: bam2018@ump.edu.pl 

 

 

MIEJSCE SYMPOZJUM  
 
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. 
Przybyszewskiego 37a, Poznań 

 



 

 
KOMITET NAUKOWY    KOMITET ORGANIZACYJNY  
Przewodniczący: 
prof. dr hab. Leszek Kubisz                                      prof. dr hab. Leszek Kubisz 
wice-przewodniczący    dr Marlena Gauza-Włodarczyk                               
dr hab. Dorota Hojan-Jezierska   dr Anna Marcinkowska-Gapińska 
      mgr Wawrzyniec Loba 
      mgr Barbara Grocholewska 
       
 
 
    
Kontakt 
W sprawach merytorycznych: 
Katedra Biofizyki, 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 
tel. 61-854-66-91 
e-mail: bam2018@ump.edu.pl 
  
 

 
W sprawach organizacyjnych: 
Biuro Organizacji Konferencji Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznego 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań  
tel. 61 854-76-80, 61 854-73-84  
email: konferencje@ump.edu.pl 

 
 
 

Tematyka sympozjum 
 Biomechanika – bioreologia  
 Pola elektromagnetyczne w medycynie 
 Kolagen – właściwości i zastosowanie 

 
 
 

W programie: 
 

 WYKŁADY PLENARNE 
 REFERATY 
 SESJA PLAKATAAOWA 
 SESJA STUDENCKA  
 WARSZTATY 
 WYSTAWA SPRZĘTU 

 
 

Uczestnicy Sympozjum otrzymają oficjalny certyfikat potwierdzający 
uczestnictwo oraz punkty edukacyjne, których liczba określona będzie na 
podstawie ilości godzin wykładowych. 
 
 
 
REJESTRACJA  
Rejestracja do dnia 5 września 2018 r. elektronicznie poprzez stronę internetową 
www.rejestracja.bok-ump.pl/biofizyka2018 
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Osoby zainteresowane udziałem w bankiecie uprzejmie prosimy o zadeklarowanie swojej 
obecności. 
 
STRESZCZENIA (abstrakty) 
Streszczenie referatu w języku polskim oraz angielskim zawierające tytuł, autora, afiliacje, e-
mail autora, o objętości do 250 wyrazów (Microsoft Word 2010 lub starszy, Times Roman CE 
12 pt, marginesy 3 cm, interlinia 1,5: tytuł, 2 linie wolne, autor, afiliacja, email autora 
korespondującego, dwie linie wolne, tekst streszczenia) prosimy przesłać na adres 
bam2018@ump.edu.pl do dnia 30 czerwca 2018r.  
 
OPŁATA KONFERENCYJNA 

 Do 30.06.2018 Od 01.07.2018 

Uczestnicy 200 PLN 300 PLN 

Studenci 30 PLN 50 PLN 

osoba towarzysząca 100 PLN 150 PLN 

 Opłata dla uczestników obejmuje: udział w Sympozjum, materiały Sympozjum, 
poczęstunek w trakcie przerw  kawowych, obiady oraz bankiet. 

 Opłata dla studentów obejmuje: udział w Sympozjum, materiały Sympozjum, 
poczęstunek w trakcie przerw kawowych (bez obiadów i bankietu). 

 Opłata dla osoby towarzyszącej: udział w Sympozjum, poczęstunek w trakcie przerw 
kawowych, obiady oraz bankiet. 

Przypominamy, że o wysokości opłaty uczestnictwa decyduje data jej wpływu na konto 
konferencji, nie zaś data rejestracji uczestnictwa w konferencji w systemie.  
Warunkiem niezbędnym do potwierdzenia udziału w konferencji jest wniesienie opłaty 
uczestnictwa najpóźniej do 10.09.2018 r. 
Wpłaty należy dokonywać na konto:  
PL 49 1030 1247 0000 0000 4771 8708 
SWIFT/BIC: CITIPLPX 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań 
z dopiskiem: wpłata na V Sympozjum „Biofizyka a Medycyna” – imię i nazwisko, instytucja 
Rezygnacja z uczestnictwa: 

 do 10 dni przed konferencją - pełny zwrot opłaty 
 na 9 i mniej dni przed konferencją - brak zwrotu opłaty 

Faktury: 
 Dane do faktury należy podać podczas rejestracji. 
 Po dokonaniu rejestracji bez podania danych do faktury wszystkie zgłoszenia 

dotyczące faktur przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres 
konferencje@ump.edu.pl 

 
MATERIAŁY SYMPOZJUM 
Recenzowane prace pełnotekstowe będą zamieszczone w opracowaniu monograficznym 
„Biofizyka a Medycyna” seria monografii tom VI opublikowanym we wrześniu 2018 r. i 
dostępny w trakcie Sympozjum. 
Prace przygotowane wg załączonego wzoru (Microsoft Word 2010 lub starszy) należy 
przesłać w formie elektronicznej do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres: 
bam2018@ump.edu.pl 
Warunkiem opublikowania zaakceptowanej pracy jest wniesienie opłaty konferencyjnej 
w wysokości 200 zł za jedną pracę. 
W przypadku liczby autorów przekraczającej 3 osoby opłata ulega podwojeniu i wynosi 
400 zł. 

mailto:konferencje@ump.edu.pl

