
REGULAMIN 

 

IX Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Fizyki Medycznej 

 

„Fizyka dla Medyka” 

 

 

§1 Postanowienia Ogólne 

 

1. Organizatorem XI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Fizyki Medycznej „Fizyka 

dla Medyka”, zwanej dalej „Konferencją”, jest Studenckie Koło Naukowe Fizyków 

Medycznych KERMA działające przy Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

 

2. Konferencja  odbędzie  się  w  dniach  23-24 kwietnia  2022  roku i będzie przebiegać 

zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie 

http://fizykadlamedyka.agh.edu.pl 

 

3. Aktywności konferencyjne obejmujące wykłady zaproszone, sesje referatowe i 

posterowe odbywać się będą w formie zdalnej w utworzonym na potrzeby wydarzenia 

zespole na platformie MS Teams. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 

a. zmiany lub anulowania poszczególnych aktywności z przyczyn od niego 

niezależnych, 

 

b. odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej liczby chętnych uczestników lub z 

innych przyczyn od niego niezależnych. 

 

5. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zobowiązuje się do powiadomienia 

chętnych uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

 

§2 Uczestnictwo 

 

1. Warunkiem koniecznym udziału w Konferencji jest zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem i jego akceptacja. 

 

2. Udział w Konferencji jest bezpłatny.  

 

3. Zapisy na Konferencję odbywają się od 16.03.2022r. poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na portalu społecznościowym Facebook pod adresem 



www.facebook.com/fizykadlamedyka oraz stronie internetowej Konferencji 

www.fizykadlamedyka.fis.agh.edu.pl od 16.03.2022r. 

 

4. Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji dokonać można do dnia 17.04.2022 roku. 

 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i 

uzyskanie potwierdzenia rejestracji od Organizatora konferencji, które będzie miało 

miejsce nie później niż 5 dni roboczych od zakończenia rejestracji: 
- wczesnej (od 16.03.2022 r. do 30.03.2022 r.)  

- późnej (od  11.04.2022 r. do 17.04.2022 r.). 

 
6. W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do 

zakończenia rejestracji we wcześniejszym terminie.  

 

7. Limit zgłoszeń uczestnictwa we wczesnej rejestracji to 150 osób. W przypadku 

przekroczenia tego limitu, o zarejestrowaniu uczestnictwa we wczesnej rekrutacji 

decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

 

 

§3 Wytyczne dotyczące uczestnictwa aktywnego 

 

1. Każdy Uczestnik Konferencji ma prawo przedstawić referat lub wystawić plakat, 

przygotowane zgodnie z wytycznymi zadanymi przez organizatora. 

 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.  

 

3. Autorami prac biorących udział w konkursie referatowym lub posterowym mogą być 

wyłącznie studenci (również studiów doktoranckich i szkół doktorskich). 

 

4. Opiekun pracy nie może być jej współautorem. 

 

5. Referat lub plakat musi być efektem samodzielnej pracy studenta, zgodnie z przepisami 

o prawie autorskim. Zgłoszona praca nie może naruszać prawa autorskiego ani 

patentowego. 

 

6. Warunkiem koniecznym wystawienia referatu lub posteru jest bycie uczestnikiem 

Konferencji zarejestrowanym we wczesnej rejestracji oraz przesłanie abstraktu w 

terminie do 10.04.2022r. w formie elektronicznej, na adres e-mailowy Konferencji: 

fdm@agh.edu.pl. 

 

7. Abstrakt powinien zostać przygotowany w języku polskim zgodnie w szablonem, 

dostępnym na stronie Konferencji (adres w wyszukiwarce internetowej: 

fizykadlamedyka.agh.edu.pl/Szablon_abstraktu.pdf). 

https://www.facebook.com/fizykadlamedyka/
https://www.facebook.com/fizykadlamedyka/
http://www.fizykadlamedyka.fis.agh.edu.pl/
mailto:fdm@agh.edu.pl


 

8. Przesłane abstrakty podlegają ocenie merytorycznej przez Komitet Naukowy 

Konferencji. 

 

9. Uczestnictwo aktywne możliwe jest tylko w przypadku zaakceptowania abstraktu przez 

Komitet Naukowy Konferencji. 

 

10. Autor zgłaszający wystąpienie otrzymuje informację o decyzji Komitetu na podany 

przez siebie adres e-mail. 

 

11. Referat, maksymalnie 12 minutowy, musi dotyczyć zagadnień Konferencji. Prezentację 

multimedialną w formacie *.pdf należy przesłać na adres e-mailowy Konferencji nie 

później niż do 17.04.2022r. 

 

12. Organizator zapewnia pokój w celu prezentacji na platformie MS Teams. 

 

13. Referat może być prezentowany przez maksymalnie dwóch uczestników będących jego 

autorami. 

 

14. Poster dotyczący zagadnień Konferencji w formacie *.pdf należy przesłać na adres e-

mailowy Konferencji nie później niż do 17.04.2021r.  

 

15. Podczas sesji posterowej, poster może być prezentowany przez maksymalnie dwóch 

studentów będących jego autorami, nie dłużej niż 12 min.  

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zgłaszanych referatów i 

posterów. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń o zarejestrowaniu uczestnictwa 

czynnego decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

17. Nagrody w kategoriach “Najlepszy Referat” oraz “Najlepszy Poster” zostały 

ufundowane przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego 

Pawłowskiego i wynoszą odpowiednio 500 oraz 300 zł.  

 

 

 

§4 Przepisy porządkowe 

 

1. Uczestnicy Konferencji podczas wydarzenia mają obowiązek stosowania się do  

przepisów porządkowych, ustalonych przez Organizatora. 

 

2. Podczas trwania Konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania 

funkcjonalności platformy MS Teams prowadzących do zakłóceń przebiegu 

Konferencji (czat, czat głosowy, przejmowanie kontroli nad prezentacją, itd.).  

 



3. Podczas trwania Konferencji obowiązuje zakaz nagrywania oraz fotografowania.  

 

4. Treści przekazane w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób 

trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy 

lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji. 

 

 

§5 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. 

 

5. W sprawach spornych, nieobjętych Regulaminem, o ostatecznym rozwiązaniu decyduje 

Organizator oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowanie uczestników konferencji i nie 

ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów obowiązujących na terenie 

Rzeczypospolitej. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video do celów archiwalnych. 

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  


