REGULAMIN
VII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Fizyki Medycznej
Fizyka Dla Medyka
§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem VII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Fizyki Medycznej „Fizyka dla Medyka”, zwanej
dalej „Konferencją”, jest Koło Naukowe Studentów Fizyki Medycznej KERMA działające przy Wydziale
Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
2. Konferencja odbędzie się w terminie 30-31 marca 2019 roku, zgodnie z zamieszczonym w późniejszym
terminie programem.
3. Zajęcia konferencyjne w formie sesji referatowych, sesji posterowych, wykładów i warsztatów odbywać się
będą w obiektach Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany lub anulowania poszczególnych zajęć z przyczyn od niego niezależnych,
b. zmiany miejsca poszczególnych zajęć z przyczyn od niego niezależnych,
c. odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.
5. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zobowiązuje się do powiadomienia uczestników oraz
zwrócenia uiszczonej opłaty konferencyjnej do 10 dni roboczych od powiadomienia o odwołaniu.
§2 Uczestnictwo
1. Warunkiem koniecznym udziału w Konferencji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Zapisy na Konferencję i warsztaty odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na wydarzeniu
Konferencji na Facebooku www.facebook.com/fizykadlamedyka oraz stronie internetowej Konferencji
www.fizykadlamedyka.fis.agh.edu.pl.
3. Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji dokonać można do dnia 28.02.2019 roku.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników. W przypadku, gdy limit
zgłoszeń zostanie osiągnięty organizatorzy mają prawo do zakończenia rejestracji we wcześniejszym terminie.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji osób będących studentami Akademii Górniczno - Hutnicznej im.
Stanisława Staszica w Krakowie jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w kwocie:
- wczesna rejestracja (tj. od dnia 28.01.2019 roku najpóźniej do dnia 10.02.2019 roku): 30 zł,
- późna rejestracja (tj. od dnia 11.02.2018 roku najpóźniej do dnia 28.02.2019 roku): 40 zł.
6. W przypadku uczestników z innych instytucji niż określonych w §2 pkt.4, warunkiem koniecznym
uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w kwocie:
- wczesna rejestracja (tj. od dnia 28.01.2019 roku najpóźniej do dnia 10.02.2019 roku): 60 zł,
- późna rejestracja (tj. od dnia 11.02.2018 roku najpóźniej do dnia 28.02.2019 roku): 80 zł.
7. Opłatę należy uiścić w terminie do 2 tygodni od dnia wysłania zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.
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8. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy: Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii
Górniczo – Hutniczej w Krakowie „Academica”, ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków, Bank PEKAO S.A.:
11 1240 4533 1111 0010 2978 5411. W tytule przelewu należy wpisać „FIZYKA DLA MEDYKA 2019 – Imię
i Nazwisko”.
9. Brak uiszczenia opłaty w podanym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Konferencji.
10. Każdy Uczestnik Konferencji ma prawo przedstawić referat LUB wystawić plakat, zgodnie z wytycznymi
zadanymi przez organizatora.
11. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora.
12. Organizator może dokonać zwrotu opłaty konferencyjnej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła
nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
§3 Wytyczne dotyczące uczestnictwa aktywnego
1. Autorami prac biorących udział w konkursie referatowym lub posterowym mogą być wyłącznie studenci
(również studiów doktoranckich).
2. Opiekun pracy nie może być jej współautorem.
3. Referat lub plakat musi być efektem samodzielnej pracy studenta, zgodnie z przepisami o prawie autorskim.
Zgłoszona praca nie może naruszać prawa autorskiego ani patentowego.
4. Warunkiem koniecznym wystawienia referatu lub posteru jest bycie uczestnikiem Konferencji oraz
przesłanie abstraktu w terminie do 10.03.2019 roku w formie elektronicznej, na adres e-mailowy Konferencji:
fdm@agh.edu.pl.
5. Abstrakt powinien zostać napisany w języku polskim zgodnie z szablonem, dostępnym na stronie
Konferencji. Minimalny limit wyrazów abstraktu wynosi 200 (do limitu nie wlicza się tytułu, imion i
nazwisk autorów oraz nazwy uczelni).
6. Przesłane abstrakty podlegają ocenie merytorycznej przez Komitet Naukowy Konferencji.
7. Uczestnictwo aktywne możliwe jest tylko w przypadku zaakceptowania abstraktu przez Komitet Naukowy
Konferencji.
8. Autorzy odpowiedzialni (zgłaszający) otrzymują informację o decyzji Komitetu na podany przez siebie
adres e-mail.
9. Referat, maksymalnie 12 minutowy, musi dotyczyć zagadnień Konferencji. Prezentacja do referatu powinna
być zapisana w formacie *.pdf oraz przesłana na adres e-mailowy Konferencji w terminie najpóźniej dwa dni
przed rozpoczęciem konferencji tj. 29.03.2019r. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt, tj. rzutnik, komputer
oraz nagłośnienie.
10. Podczas sesji referatowej, referat może być prezentowany przez maksymalnie dwóch uczestników
będących jego autorami.
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11. Poster musi dotyczyć zagadnień Konferencji oraz musi być wydrukowany w formacie A1. Poster
dostarczany jest na Konferencję przez uczestnika we własnym zakresie.
12. Podczas sesji posterowej, poster może być prezentowany przez maksymalnie dwóch studentów będących
jego autorami.
§4 Warsztaty
1. Warsztaty będą odbywać się w czasie trwania Konferencji.\
2. Celem warsztatów jest nabycie umiejętności praktycznych w dziedzinach związanych z tematyką
Konferencji.
3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zapisu na warsztaty, w którym
każdy z Uczestników będzie pytany odnośnie preferencji uczestnictwa w danych warsztatach.
4. O przyznaniu miejsca na danych warsztatach decyduje kolejność zgłoszenia. W przypadku braku
miejsc, uczestnik będzie uczestniczył warsztatach wybranych w kolejnych preferencjach.
5. O udziale w danym warsztacie Uczestnik zostanie poinformowany w trakcie rejestracji w dniu
Konferencji.
6. Warsztaty przeznaczone są dla osób biorących udział w Konferencji.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
uczestników warsztatów.
8. W przypadku rezygnacji bądź zmiany danego warsztatu Uczestnik zobowiązany jest do
poinformowania Organizatora adres e-mailowy Konferencji: fdm@agh.edu.pl.
9. Ilość miejsc jest ograniczona.

10. W sytuacjach spornych lub przekroczenia limitu miejsc ostateczne decyzje podejmuje Organizator.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video do celów archiwalnych.

§5 Przepisy porządkowe
1. Uczestnicy konferencji podlegają przepisom porządkowym administratora obiektów, na których odbywa się
konferencja.
2. Na terenie konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
3. Na terenie konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
4. Na terenie konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania środków odurzających.
§6 Postanowienia końcowe
1. Niedotrzymanie przez uczestnika terminów i postanowień Regulaminu skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w
Konferencji.
2. Niedotrzymanie terminu dostarczenia abstraktu skutkuje brakiem możliwości przedstawienia referatu lub
posteru. Udział w Konferencji w charakterze uczestnika biernego możliwy jest wówczas jedynie po konsultacji
z Organizatorem.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2015r.,
poz. 2135; wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)
4. Organizatorzy nie czerpią żadnych korzyści majątkowych z tytułu organizacji wydarzenia.
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5. W sprawach spornych, nieobjętych Regulaminem, o ostatecznym rozwiązaniu decyduje Organizator oraz
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowanie uczestników konferencji i nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej. przypomina się
zatem, że palenie wyrobów tytoniowych, spożywanie napojów alkoholowych oraz zażywanie jakichkolwiek
substancji odurzających jest surowo zabronione.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez uczestników.
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