
Regulamin 
 

1) Postanowienia ogólne 
 

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Wyzwania współczesnej diagnostyki 

genetycznej i onkohematologii dziecięcej” odbędzie się 4-5 listopada 2022 roku w 

formie hybrydowej (stacjonarnie oraz z wykorzystaniem Platformy Zoom). 

2. Organizatorami wydarzenia są: Studenckie Koło Naukowe działające przy Klinice 

Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Studenckie Koło Naukowe przy 

Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii oraz Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. 

3. Konferencja Naukowa jest skierowana do studentów kierunków medycznych: 

lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, 

analityka medyczna, farmacja, biomedycyna, fizjoterapia, elektroradiologia. 

4. Celem Konferencji jest poszerzenie wiedzy i zainteresowań naukowych studentów 

poprzez wykorzystanie prezentacji przypadków klinicznych, prac przeglądowych i 

wyników badań. 

5. Konferencja składa się z trzech części: wykładów, warsztatów oraz sesji naukowych. 

6. Podczas sesji naukowych uczestnicy aktywni mogą prezentować opisy przypadków, 

prace przeglądowe oraz wyniki własnych projektów badawczych. 

7. W skład Komitetu Naukowego wchodzą pracownicy badawczy, badawczo- 

dydaktyczni lub dydaktyczni Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także niezależni 

doktoranci lub studenci Uczelni Medycznych. W związku z możliwą niedostępnością 

któregokolwiek członka Komitetu, Komitet Naukowy może zostać zmieniony w 

dowolnym momencie Konferencji. 

8. Konferencja ma zasięg ogólnopolski. 

9. Językiem obowiązującym na Konferencji jest język polski. 

10. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

11. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest równoczesne z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu. 

12. Kontakt z Organizatorem możliwy jest przez adres e-mail: 

konferencja.wyzwania@umlub.pl 

13. Oficjalna strona Konferencji: www.wyzwania.umlub.pl 

 

2) Program Konferencji 

1. Podczas Konferencji Naukowej prace będą prezentowane w odpowiednich sesjach 

naukowych: genetycznych, hematoonkologicznych oraz immunologicznych. 

2. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sesji w zależności od 

ilości nadesłanych referatów oraz zastrzega sobie prawo do łączenia sesji z powodu 

niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

3. W części naukowej Konferencji przyjmowane są prace oryginalne, przeglądowe i opisy 

przypadków, które nie zostały zaprezentowane na żadnym innym kongresie lub 

konferencji. 

4. Plakaty nie będą przyjmowane ze względu na brak sesji posterowych. 

5. Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie Konferencji 

(www.wyzwania.umlub.pl), na oficjalnym Facebooku
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(https://www.facebook.com/KonferencjaWyzwaniaHematologiiOnkologiiUMLublin) 

Konferencji. 

 
3) Zgłoszenie, warunki uczestnictwa i prawa autorskie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest: rejestracja online do dnia 21 

października 2022 roku oraz otrzymanie potwierdzenia rejestracji na adres e-mail 

(podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym) niezwłocznie po zgłoszeniu 

uczestnictwa. W przypadku nieotrzymania wiadomości Uczestnik proszony jest o 

kontakt z Organizatorem. 

2. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rejestracji. 

3. Dopuszcza się dwie formy uczestnictwa: 

a. Czynne – Uczestnik zobowiązany jest do przesłania abstraktu/ów w 

wyznaczonym terminie i przedstawienia co najmniej jednej pracy. 

Uczestnikowi przysługuje pakiet startowy oraz certyfikat uczestnictwa. 

b. Bierne – Uczestnik może biernie uczestniczyć we wszystkich sesjach 

konferencji, wypełniając wcześniej formularz rejestracyjny uczestnika 

biernego. 

4. Formę uczestnictwa należy określić podczas rejestracji. 

5. Uczestnik czynny może zgłosić i zaprezentować nieograniczoną liczbę prac, pod 

warunkiem, że jest pierwszym autorem każdej z prac. Pierwszy autor jest 

jednocześnie autorem korespondencyjnym. 

6. Współautorzy mogą prezentować pracę pod warunkiem: ich czynnego uczestnictwa, 

po zgłoszeniu pracy przez pierwszego autora, zgody udzielonej przez Komitet 

Organizacyjny Konferencji w sytuacjach uzasadnionych. O zmianach tych należy 

informować nie później niż 2 dni przed terminem wystąpienia. 

7. Prezentowane prace mogą być pracami przeglądowymi, badawczymi oraz studium 

przypadków. 

8. Prezentowana na wydarzeniu praca nie może być już wygłoszona na innych 

konferencjach. 

9. Każdy czynny uczestnik jest zobowiązany do nadesłania abstraktu pracy, którą chce 

zaprezentować w wyznaczonym terminie. 

10. Streszczenie powinno zawierać od 250 do 350 wyrazów. Wyrażenia takie jak: 

wprowadzenie, materiał i metody itp. nie liczą się w limicie słów. 

11. Streszczenia muszą zawierać nazwiska autora, współautorów i opiekuna pracy 

(niewliczane do limitu słów). Streszczenia nie mogą zawierać obrazków, zdjęć, 

schematów itp. 

12. Autorzy każdej pracy są zobowiązani do podania afiliacji oraz opiekuna pracy. 

13. Abstrakt powinien być napisany według wzoru opublikowanego na stronie 

internetowej w zakładce Abstrakty. 

14. Każda zgłoszona praca naukowa może mieć maksymalnie 5 autorów. Praca może 

mieć maksymalnie dwóch opiekunów. 

15. Abstrakt pracy w języku polskim należy przesłać Organizatorowi do dnia 21 

października 2022 roku na e-mail Konferencji: www.abstrakty.wyzwania@umlub.pl 

lub przez formularz rejestracyjny uczestnika czynnego, na stronie Konferencji:
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www.wyzwania.umlub.pl. Wzór tytułowania abstraktów: 

Imię_nazwisko_streszczenie_Tytuł pracy 

16. Pliki należy zapisywać w formacie doc. lub docx. 

17. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania 

abstraktów. 

18. Streszczenie będzie poddane ocenie przez Komitet Organizacyjny Konferencji, który 

zastrzega sobie prawo do odesłania abstraktu autorowi w celu dokonania korekty. 

Uczestnik jest zobowiązany dokonać korekty w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości 

od Organizatora. 

19. Uczestnik otrzyma informację zwrotną drogą mailową na mail podany przy rejestracji 

o zakwalifikowaniu abstraktu w ciągu 14 dni od daty zakończenia nadsyłania 

abstraktów. 

20. Abstrakty zostaną opublikowane w książce abstraktów, która będzie dystrybuowana 

w formie elektronicznej na ogólnie dostępnych platformach informatycznych 

wybranych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w tym w szczególności w 

Repozytorium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Repozytorium Polskiej 

Platformy Medycznej. 

21. Autorzy i współautorzy streszczenia zobowiązani są w terminie do 21 października 

2022 r. do dostarczenia w dwóch egzemplarzach umowy licencyjnej podpisanej 

przez wszystkich autorów. Brak podpisanej umowy licencyjnej (podpisem 

własnoręcznym lub równoważnym elektronicznym/kwalifikowanym) przez 

wszystkich autorów i współautorów będzie skutkować nieumieszczeniem 

streszczenia w książce abstraktów. Wzór licencji „CC-BY-NC-SA” – do pobrania na 

stronie Konferencji pod adresem www.wyzwania.umlub.pl/ksiazka-abstraktow 

22. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Komitetu 

Organizacyjnego w związku z korzystaniem przez niego z utworu, w szczególności 

roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, 

Autor/współautorzy zobowiązują się zwolnić Komitet Organizacyjny oraz Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności 

poprzez podjęcie wszelkich działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z 

poniesieniem związanych z tym wszystkich kosztów. 

23. Decyzja Komitetu Naukowego o przyjęciu lub odrzuceniu pracy jest ostateczna. 

 

4) Zasady i formy prezentacji 

1. Akceptowana forma przedstawienia prac: prezentacja multimedialna w programie MS 

PowerPoint (.ppt) i Adobe Acrobat Reader DC (.pdf). Wszelkie animacje oraz pliki 

dźwiękowe dołączone zostają przez autorów na własną odpowiedzialność. 

2. Osoby prezentujące pracę powinni mieć ją zapisaną na własnym pendrive. Natomiast 

w przypadku osób występujących online preferowanym sposobem prezentacji jest 

“udostępnienie” swojego ekranu w trakcie swojej prezentacji. Na życzenie Osoby 

prezentującej jej prezentacja może być udostępniona przez administratora (hosta) 

określonej sesji. 

3. Dane do logowania na odpowiednią platformę na określone sesje naukowe zostaną 

wysłane do autorów drogą mailową na adres podany przy rejestracji, a także na 

stronie internetowej oraz na oficjalnym wydarzeniu konferencji na Facebooku w dniu 

poprzedzającym dane sesje naukowe. 

4. Prezentacja powinna zostać wysłana do dnia 28 października 2022 roku na 

odpowiedni e-mail Konferencji. Prace dotyczące diagnostyki genetycznej na maila: 
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genetyka.wyzwania@umlub.pl, a prace dotyczące onkohematologii i immunologii na 

maila: hematoonkologia.wyzwania@umlub.pl.Wzór tytułowania: Imię_nazwisko_Tytuł 

pracy 

5. W przypadku niedotrzymania terminu, Uczestnik nie będzie mógł brać czynnego 

udziału w Konferencji Naukowej. Organizatorzy nie odpowiadają za niewłaściwe 

wyświetlanie animacji załączonych w plikach. 

6. Oficjalnym językiem prezentacji jest język polski. 

7. Czas przeznaczony na prezentację pracy przeglądowej lub opisu przypadku to 5 

minut, a na dyskusję 2 minuty. 

8. Czas przeznaczony na prezentację pracy oryginalnej to 7 minut, a na dyskusję 3 

minuty. 

9. Wszystkie prace oceniane będą przez Komitet Naukowy Konferencji. 

10. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przedstawione przez Uczestnika. 

12. Harmonogram wystąpień na wszystkich sesjach zostanie ustalony przez Komitet 

Organizacyjny oraz opublikowany na oficjalnej stronie Konferencji: 

www.wyzwania.umlub.pl nie później niż 5 dni przed Konferencją. 

13. W jednej sesji może brać udział maksymalnie 20 prac naukowych. 

14. Prezentacje odbywać się będą w kolejności podanej w dokładnym harmonogramie. 

15. Każdy rodzaj pracy będzie oceniony za pomocą specjalnie przygotowanej karty 

oceny. 

16. Komitet Organizacyjny ma prawo zmienić czas przeznaczony na prezentacje i 

dyskusje. 

17. Koordynator sesji zastrzega sobie prawo do przerwania prezentacji lub dyskusji w 

przypadku przekroczenia czasu prezentacji. 

18. W przypadku przekroczenia czasu o więcej niż 5 minut Koordynator ma przywilej 

wymuszenia zakończenia prezentacji - w takim przypadku dyskusja nie odbywa się 

(uczestnik otrzymuje 0 punktów za dyskusję). 

19. Osoba prezentująca online musi być wyposażona w komputer/tablet z działającą 

kamerą i mikrofonem. Kamera powinna pokazywać widok uczestnika obejmujący całą 

twarz oraz kończyny górne. Osoba prezentująca nie może wychodzić z widoku 

kamery i wyciszać mikrofonu przez cały czas prezentacji, dyskusji oraz czasu między 

prezentacją, a dyskusją. 

20. Podczas prezentacji pracy naukowej zabronione jest jedzenie, palenie i żucie gumy. 

21. W przypadku, gdy transmisja prezentacji zostanie przerwana z winy Osoby 

prezentującej, Osoba prezentująca za zgodą Komisji Naukowej będzie mogła 

powtórzyć swoje wystąpienie na koniec określonej sesji naukowej. 

22. Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy 

techniczne po stronie uczestnika, w szczególności połączenie internetowe lub inne 

problemy techniczne podczas Konferencji.
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5) Komitet Naukowy, certyfikaty, nagrody 

1. Prace z poszczególnych sesji będą oceniane przez Komitet Naukowy Konferencji. 

2. W składzie Komitetu Naukowego Konferencji obecny będzie student- niezwiązany z 
Komitetem Organizacyjnym Konferencji, który będzie również brał udział w ocenianiu 
Prezentujących poprzez konsultacje z pozostałymi członkami Komitetu Naukowego. 

3. Wyniki Komitetu Naukowego są ostateczne i niepodważalne. 

4. Oceniane będą: adekwatność tematu, wykorzystanie badań w praktyce, staranność 
prezentacji, język prezentacji, limit czasowy, dyskusja. 

3. W każdej sesji naukowej zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce. 

4. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do przyznania ex aequo miejsca w danej sesji. 

5. Każdy zwycięzca otrzyma certyfikat oraz nagrodę. W przypadku zwycięzcy 
prezentującego online certyfikat zostanie wysłany e-maile, a nagroda zostanie 
dostarczona w przeciągu 60 dni roboczych od dnia zakończenia Konferencji. 

6. Za udział w Konferencji przyznaje się następujące nagrody: 

A) Pierwsze miejsce - nagroda rzeczowa/bon 

B) Drugie miejsce - nagroda rzeczowa/bon 

C) Trzecie miejsce - nagroda rzeczowa/bon. 

7. Zwycięzcy w każdej kategorii zostaną ogłoszeni podczas zakończenia Konferencji 

,,Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej”. 

8. Każdy prezentujący otrzyma certyfikat za czynny udział w Konferencji. Certyfikaty dla 
prezentujących online zostaną przesłane e-mailem w przeciągu 60 dni roboczych od dnia 
zakończenia Konferencji. 

9. Nagrody będą do odebrania lub zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora 
Konferencji. 

 

 
5) Prawa autorskie 

 
1.    Uczestnik Konferencji w momencie rejestracji oświadcza, że jest twórcą nadesłanej 

przez siebie pracy i przysługują mu niczym nieograniczone prawa osobiste i majątkowe 
do pracy oraz że praca nie jest obciążone prawami osób trzecich, ani nie narusza praw 
autorskich osób trzecich. 

2. W przypadku pracy współautorskiej, Uczestnik Konferencji w momencie rejestracji 

oświadcza, że jest współtwórcą nadesłanej przez siebie pracy, posiada wszystkie 

niezbędne zgody ze strony współautorów, w których imieniu oświadcza o posiadaniu 

niczym nieograniczonych praw osobistych i majątkowych do pracy oraz że praca nie 

jest obciążone prawami osób trzecich, ani nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

 
6) Przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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), w 

związku z realizacją Konferencji Komitet Organizacyjny informuje: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w związku z ubieganiem się o 

przyjęcie na konferencję jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. 

Racławickich 1, 20-059 Lublin. 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

realizacji celu przetwarzania, tj. rekrutacji i udziału w konferencji. 

3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako administrator danych osobowych informuje, że 

zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji oraz w stosunku do osób zakwalifikowanych do udziału w 

konferencji, a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również ustalenia i 

dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora Danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 

b 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 (tzw.: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych/RODO) tj. fakt, że jest to niezbędne do wykonania umowy, której uczestnik 

jest stroną oraz działań przed jej zawarciem. Podstawą w odniesieniu do danych 

przetwarzanych w związku z wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą jest zgoda 

na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO. 

4. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również 

przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one 

przetwarzane w okresie realizacji konferencji, a także archiwizacji dokumentacji po 

zakończeniu Konferencji, zgodnie z przepisami prawa i procedurami Uniwersytetu, zaś 

w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach wynikających z przepisów prawa 

powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, ma prawo również złożyć 

skargę do organu nadzorczego. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, 

nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób 

zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu. 

5. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: 

iod@umlub.pl 

6. W związku z hybrydową formą Konferencji jej część będzie prowadzona w formie 

zdalnej telekonferencji (online), zatem musi Pani/Pan wiedzieć, że będziemy 

przetwarzać Pani/Pana wizerunek w ramach prowadzonego Konferencji online za 

pośrednictwem platformy Zoom. Podczas Konferencji będą także wykonywane zdjęcia 

na auli oraz odpowiednich salach podczas wykładów, warsztatów oraz sesji 

naukowych w celu promocji wydarzenia. 

7. W czasie zdalnego przebiegu konkursu organizator może wykonywać Print Screen 

wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, a nie główny motyw zdjęcia (bez 

zbliżeń na twarz, tj. w ten sposób, aby pokazać fakt odbycia Konferencji, a nie 

wizerunek poszczególnych osób w nim uczestniczących). 

8. Autorzy prac mogą wyrazić dobrowolną zgodę w formularzu rejestracyjnym na 

publikację następujących danych: imion i nazwisk autorów oraz opiekunów, kierunku i 

roku studiów, nazwy uczelni, tytułu, afiliacji pracy naukowej, adresu do wysyłki nagród.
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Wraz z wyrażeniem zgody dane te mogą zostać umieszczone w książce streszczeń, 

na Platformie Zoom podczas trwania Konferencji, na kartach ocen dla Komisji 

Naukowej oraz w programie i na oficjalnych mediach Konferencji: facebooku, 

instagramie i stronie internetowej. Podpisanie umowy licencyjnej jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na publikację w książce streszczeń co najmniej następujących 

danych: imion i nazwisk autorów, tytułu pracy, nazwy uczelni oraz afiliacji, a także 

pozostałych danych umieszczonych przez autora i/lub współautorów w streszczeniu. 

 
7) Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Uczestnicy zostaną 

niezwłocznie powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej 

Konferencji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego 

podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji 

m.in. o zmianach programu Konferencji, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na 

kolejne edycje Konferencji. 

3. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez złożenie formularza rejestracyjnego, iż 

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, głosu, wypowiedzi, 

utrwalonych podczas Konferencji, w zakresie jak w treści § 6 Regulaminu. 

4. Udział w Konferencji ,,Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i 

onkohematologii dziecięcej” stanowi akceptację niniejszego Statutu. 

5. Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować na adres: 

konferencja.wyzwania@umlub.pl lub za pośrednictwem wiadomości oficjalnego 

serwisu Facebook 

(https://www.facebook.com/KonferencjaWyzwaniaHematologiiOnkologiiUMLublin) 

Konferencji. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie 

internetowej Konferencji. 
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