
Regulamin I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowo-

Szkoleniowej 

Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej 
 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Organizatorem Konferencji „Medycyna i prawo w opiece zdrowotnej"  

(dalej: „Konferencja”) jest Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, ul. Powstańców 

Śląskich 3, 59-220 Legnica (dalej: „Organizator"). 

1.2. Uczestnikami Konferencji są: Uczestnicy Bierni (nie wygłaszający referatu) oraz 

Uczestnicy Czynni (wygłaszający referat). 

1.3. Komisja – pracownicy i współpracownicy Wyższej Szkoły Medycznej, którzy 

dokonują wyboru Uczestników Czynnych Konferencji. 

1.4. Konferencja odbędzie się w dniu 15 grudnia 2018 roku. 

1.5. Konferencja ma charakter ogólnopolski. 

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konferencji w przypadku zbyt 

małej liczby Uczestników lub z innych powodów niezależnych od Organizatora. 

1.7. W przypadku odwołania Konferencji, Organizator jest zobowiązany 

poinformować o tym Uczestników nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem 

Konferencji. 

1.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od nich 

niezależnych. 

 

2. Zasady uczestnictwa w Konferencji 

 

2.1. Zgłoszenie na Konferencję Uczestnicy Czynni dokonują poprzez przesłanie 

abstraktu referatu (1 strona A4, czcionka Times New Roman 12 pkt) drogą 

mailową do dnia 1 grudnia 2018 r., na adres: konferencje@wsmlegnica.pl. 

2.2. Dokonując selekcji Komisja bierze pod uwagę proponowaną tematykę oraz zakres 

wystąpienia.  

2.3. Wyboru Uczestników Czynnych na podstawie nadesłanych abstraktów Komisja 

dokona w terminie do 8 grudnia 2018r. 

2.4. Autorzy abstraktów wybranych przez Komisję zostaną powiadomieni 

 i zaproszeni na Konferencję w charakterze Prelegentów najpóźniej do dnia 10 

grudnia 2018 r.  

2.5. Uczestnicy Czynni niezwłocznie (nie później niż do dnia 13 grudnia 2018r.) po 

otrzymaniu zaproszenia na Konferencję, powinni potwierdzić swój udział  

w Konferencji poprzez wysłanie e-maila na ww. adres. 

2.6. Program Konferencji zostanie zamieszczony na stronie internetowej uczelni po 

uprzednim potwierdzeniu udziału Uczestników Czynnych. 

2.7. Wygłaszany referat na Konferencji powinien trwać: 10 minut dla studentów i dla 

doktorantów. 

2.8. Rezygnacja z udziału w Konferencji przez Uczestnika Czynnego powinna zostać 

niezwłocznie zgłoszona Organizatorowi. W przypadku rezygnacji Uczestnika 

Organizator nie zwraca wniesionej opłaty konferencyjnej. 

2.9. Uczestnicy Bierni zgłaszają swój udział drogą mailową z podaniem imienia, 

nazwiska oraz reprezentowanej instytucji. 



2.10. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wniesienia opłaty konferencyjnej. 

Opłata konferencyjna wynosi: dla Uczestników Czynnych 30.00 zł,  

Udział Uczestników Biernych jest bezpłatny.  

2.11. Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona na numer konta bankowego 

podanego przez Organizatora drogą mailową po wysłaniu zgłoszenia.  

2.12. W tytule przelewu należy wpisać: „Medycyna i prawo” oraz imię i nazwisko 

uczestnika.  

2.13. Po dokonaniu płatności należy na adres e-mail konferencje@wsmlegnica.pl 

wysłać potwierdzenie przelewu w formacie pdf. lub jako skan przekazu 

pocztowego. 

2.14. Organizator zwraca dokonaną przez Uczestnika opłatę konferencyjną w sytuacji 

odwołania Konferencji. 

2.15. Studenci, pracownicy oraz współpracownicy Wyższej Szkoły Medycznej  

nie podlegają opłacie konferencyjnej. 

2.16. Koszt dojazdu oraz ewentualnego noclegu Uczestnik pokrywa we własnym 

zakresie. 

2.17. Organizator na wniosek Uczestnika mogą pomóc przy rezerwacji miejsca 

noclegowego. 

2.18. Uczestnicy Konferencji otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające: udział  

w konferencji (ze wskazaniem tematu wystąpienia dla Uczestników Czynnych) 

albo uczestnictwa w Konferencji (dla Uczestników Biernych). 

2.19. Uczestnicy Czynni Konferencji, którzy wykażą się ponadprzeciętną wiedzą 

merytoryczną mogą zostać uhonorowani przez Organizatora odrębnym 

zaświadczeniem potwierdzającym wyróżniające przygotowanie. Wyróżnienie  

to nie może zostać przyznane pracownikom Wyższej Szkoły Medycznej  

w Legnicy. 

 

3 . Publikacja pokonferencyjna 

 

  3.1.  Organizator zapewnia możliwość publikacji artykułu w recenzowanym czasopiśmie 

 naukowym znajdującym się na liście MNiSW - ACTA SCHOLAE SUPERIORIS 

 MEDICINALE LEGNICENSIS.  

  3.2.  Objętość publikacji powinna zawierać się w granicach 20.000-25.000 znaków 

 (włącznie ze spacjami oraz bibliografią). 

  3.3  Artykuł nie może naruszać praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób 

 trzecich w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach  pokrewnych oraz 

 nie może być wcześniej publikowany w innych czasopismach oraz powinien spełniać 

 wymagania edycyjne wskazane przez Organizatora. 

  3.4 Autorzy artykułów nie otrzymują honorariów za napisane i opublikowane artykuły.  

  3.5  W przypadku negatywnej opinii recenzentów artykuł może zostać niedopuszczony  

            do publikacji. 

   

 

4 . Przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 

 – dalej „RODO”) obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Organizator informuje, że: 



     4.1  Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy (59-

 220)  przy ul. Powstańców Śląskich 3. 

     4.2 Dane osobowe osób uczestniczących w Konferencji przetwarzane są w celu 

 organizacji i przeprowadzenia Konferencji. 

     4.3 Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

 osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia 

 listy Uczestników, programu Konferencji, a także zgodę na otrzymywanie 

 korespondencji dotyczącej Konferencji. 

     4.4  Uczestnikom, Prelegentom i Prowadzącym Konferencję przysługuje prawo dostępu do 

 swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądanie ich usunięcia.  

     4.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

 Konferencji, a konsekwencją ich niepodania będzie nie objęcie zgłoszenia procesem 

 rekrutacji. 

     4.6 Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. 

 Uczestnictwo w Konferencji jest tożsame z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

 wizerunku każdego z Uczestników, w tym Prelegentów i Prowadzących na stronie 

 internetowej uczelni a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych uczelni.  

      4.7 Organizator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i 

 organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników, Prelegentów i 

 Prowadzących Konferencję, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji 

 przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji. 

      4.8 Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych 

 osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. 

      4.9 Uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie 

 przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych narusza 

 rozporządzenie RODO. 

 

5.     Postanowienia końcowe 

 

5.1  W trakcie trwania Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wysokiej 

 kultury osobistej, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do 

 poleceń Organizatora. 

5.2  Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu 

 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. 

 poz. 1160, z pózn. zm.). 

5.3   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

 zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

5.4  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są działania związane z 

Konferencją.  

5.5  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie 

 Konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora. 

5.6  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie 

 internetowej Organizatora. 

5.7  Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie 

 wraz z zamieszczeniem ich  na stronie internetowej Organizatora. 

5.8  Zarejestrowanie w charakterze Uczestnika (Czynnego albo Biernego)   

 jest  równoznaczne  z zaakceptowaniem powyższego regulaminu, który stanowi 

 integralną część Konferencji. 


