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Cykliczna Ogólnopolska Konferencja  

Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki  

„Fizjoterapia w XXI wieku” 

17-18 maja 2018 

LUBLIN 

 

 

 

REGULAMIN KONFERENCJI 
 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorami XI Majówki z Fizjoterapią, zwanej dalej Konferencją, są Studenckie Koło 

Naukowe Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Zakład Balneoterapii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie oraz International Association of Deep Tissue Massage Practitioners, 

zwani dalej jako Organizatorzy. 

 

2. Uczestnikiem wydarzenia może być student, doktorant, pracownik naukowy, fizjoterapeuta, 

który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w pkt. 1 warunków uczestnictwa niniejszego 

regulaminu (dotyczy tylko uczestników czynnych i biernych). 

 

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa 

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

 

4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatorów jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 

Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Konferencji jest spełnienie wszystkich poniższych 

postanowień: 

 

a. wysłanie drogą mailową karty zgłoszenia uczestnictwa;  

 

b. otrzymanie od Organizatorów za pomocą wiadomości elektronicznej potwierdzenia 

zgłoszenia uczestnictwa, w przypadku braku informacji potwierdzającej zgłoszenie 

uczestnictwa w ciągu 48 godzin od momentu wysłania karty zgłoszenia uprasza się 

o kontakt pod adresem mailowym majowka-z-fizjo@wp.pl; 

 

c. uiszczenie  opłaty  konferencyjnej  do dnia 27 kwietnia 2018 roku. W przypadku braku 

wniesienia opłaty nastąpi wykreślenie z listy uczestników, o czym Organizatorzy 

poinformują Uczestnika drogą mailową. 
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2. Wyróżnia się trzy formy uczestnictwa w wydarzeniu: 

 

a. udział bierny – Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki postanowienia § 1 pkt. 1, 

w ramach udziału biernego przysługuje:  

 certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu,  

 materiały i gadżety konferencyjne,  

 udział w przerwach kawowych,  

 udział w spotkaniu integracyjnym,  

 udział w warsztatach fizjoterapeutycznych (drugi dzień Konferencji). 

 

Uczestnikiem biernym jest również osoba zgłoszona na Konferencję będąca współautorem 

wystąpienia, ale nie prezentująca zgłoszonej pracy. 

 

b. udział czynny – Uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie postanowienia § 1 pkt. 1, 

uczestnik czynny ma możliwość wygłoszenia zgłoszonych prac w formie prezentacji 

ustnej, w ramach udziału czynnego przysługuje: 

 certyfikat za wystąpienie ustne,  

 materiały i gadżety konferencyjne,  

 udział w przerwach kawowych,  

 udział w spotkaniu integracyjnym,  

 udział w warsztatach fizjoterapeutycznych (drugi dzień Konferencji); 

 

c. Wolny słuchacz - każda osoba zainteresowana tematyką Konferencji, której przysługuje 

tylko i wyłącznie bezpłatny udział w części naukowej Konferencji (17.05.2018). 

 

 

§ 3 

ZASADY KONFERENCJI 

 

1. Prawo udziału w Konferencji przysługuje studentom, doktorantom, pracownikom naukowym, 

fizjoterapeutom. 

 

2. Termin rejestracji uczestnictwa upływa 20 kwietnia 2018 roku. Po tym dniu rejestracja będzie 

niedostępna, chyba że Organizatorzy przedłużą ten termin. Właściwą kartę zgłoszenia 

uczestnictwa (czynnego / biernego) należy przesłać na adres Organizatorów: majowka-z-

fizjo@wp.pl wpisując w tytule e-mail: nazwisko i imię uczestnika XI MzF. Przed wysłaniem 

karty zgłoszenia uczestnictwa należy zapoznać się z Regulaminem oraz zaznaczyć właściwy 

obszar Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu Konferencji. 

 

3. Organizatorzy mają prawo akceptacji oraz odrzucenia zgłoszonych tematów prac. 

Potwierdzenie akceptacji pracy do wygłoszenia Organizatorzy wyślą pocztą elektroniczną 

Autorowi najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2018 roku. 

 

4. Termin przesyłania streszczeń upływa 07 maja 2018 roku. Streszczenia należy przesłać na 

adres Organizatorów: majowka-z-fizjo@wp.pl wpisując w tytule e-mail: nazwisko i imię 

(pierwszego autora) streszczenie XI MzF. Wzór streszczenia do pobrania znajduje się 

w zakładce XI Majówka z Fizjoterapią. 
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5. Termin przesyłania prezentacji multimedialnych upływa 14 maja 2018 roku. Prezentacje 

pracy w formacie .pptx należy przesłać na adres Organizatorów: majowka-z-fizjo@wp.pl 

wpisując w tytule e-mail: nazwisko i imię (pierwszego autora) prezentacja XI MzF. 

 

6. Konferencja ma charakter konkursowy - dla Laureatów poszczególnych sesji tematycznych 

przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

 

7. Przewidziane są 7 minutowe wystąpienia ustne. Organizatorzy nie przewidują sesji 

plakatowych. 

 

8. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia. 

  

9. Organizatorzy ustalają plan Konferencji oraz mają prawo do dokonywania w nim zmian. 

 

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników 

Konferencji. 

 

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie 

obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją. 

 

 

§ 4 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

 

1. Warunkiem uczestnictwa czynnego oraz biernego jest uiszczenie opłaty konferencyjnej po 

uprzednim otrzymaniu od Organizatorów za pomocą wiadomości elektronicznej potwierdzenia 

zgłoszenia uczestnictwa.  

 

2. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 80,00 PLN (dotyczy uczestnictwa czynnego oraz 

biernego). 

 

3. Wpłat należy dokonać na konto PKO BP SA Lublin 94 1020 3147 0000 8002 0084 6238 

z dopiskiem XI Majówka z Fizjoterapią do dnia 27 kwietnia 2018 roku. 

 

 

§ 5 

WARUNKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie 

informacji na adres e-mail: majowka-fizjo@wp.pl 

2. W przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed planowaną datą Konferencji, 

Organizatorzy zwracają pełną opłatę konferencyjną. 

3. W przypadku rezygnacji w terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą 

Konferencji, Organizatorzy pobierają 50% opłaty tytułem zrefundowania poniesionych 

kosztów organizacji Konferencji. 

4. W przypadku rezygnacji po terminie określonym w § 5 pkt. 3, Organizatorzy nie zwracają 

opłaty. 
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§ 6 

WIZERUNEK 

 

1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez 

Organizatorów dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych 

z organizacją Konferencji. 

 

2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy 

publikacji (plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, 

reklamę, zdjęcia w gazetach, czasopismach, internecie, itp). 

 

3. Uczestnik zrzeka się wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również 

o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie, o którym mowa 

w § 6 pkt. 2. 

 

§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 j. t. z późn. zm.) Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1,        

20-059 Lublin swoich danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do organizacji 

Konferencji, a także w celach archiwalnych i statystycznych. 

 

2. Uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo dobrowolności podania danych oraz prawo 

dostępu do treści danych dotyczących uczestnika, ich poprawiania, modyfikacji oraz 

skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Ustawy. Wszelkie dane osobowe 

uczestnika nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za 

wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


