
 

REGULAMIN KONFERENCJI INŻYNIERII 

BIOMEDYCZNEJ 

26-27.10.2023 R. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w Konferencji Inżynierii Biomedycznej (zwanej dalej „Konferencją”).  

2. Organizatorem Konferencji jest Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu, Pl. 

Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań (zwana dalej „ Organizatorem”).  

3. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba fizyczna, w szczególności student, 

doktorant, pracownik naukowy, przedstawiciel przedsiębiorstwa, a także osoba prawna oraz 

jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331   Ustawy-Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 

16, poz. 93 z późn. zmian.), która spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II 

punkcie 3 Regulaminu.   

4. Oficjalny serwis internetowy, gdzie zamieszczane są informacje dotyczące konferencji 

oraz poprzednich edycji wydarzenia, znajduje się pod adresem:  

https://bioengineering.put.poznan.pl/  

II. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora na stronie 

internetowej Konferencji.  

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa 

w konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

3. Warunkami uczestnictwa w Konferencji jest spełnienie łącznie następujących 

postanowień:  

a) zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 

na stronie https://bioengineering.put.poznan.pl/, 

b) uiszczenie opłaty rejestracyjnej, w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania maila 

zwrotnego potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, w wysokości: 

i 30 zł w I turze sprzedaży lub 40 zł w II turze sprzedaży dla studentów, 

ii 40 zł w I turze sprzedaży lub 50 zł w II turze sprzedaży dla doktorantów, 

iii 50 zł w I turze sprzedaży lub 60 zł w II turze sprzedaży dla pracowników 

naukowych, 

iv 60 zł w I turze sprzedaży lub 70 zł w II turze sprzedaży dla pozostałych 

Uczestników. 
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4. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w Konferencji:   

a) udział bierny – uczestnikiem biernym jest uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie 

warunki z punktu II ppkt. 3.  

W ramach udziału biernego przysługuje certyfikat uczestnictwa w Konferencji, pod 

warunkiem udziału we wszystkich dniach Konferencji, materiały, gadżety 

konferencyjne oraz udział w wydarzeniach uwzględnionych w harmonogramie. 

Uczestnikiem biernym jest również osoba zarejestrowana na Konferencję, będąca 

autorem wystąpienia, ale nie prezentująca zgłoszonej pracy.  

b) udział czynny – uczestnikiem czynnym jest uczestnik, który spełnił łącznie warunki z 

punktu II ppkt. 3 oraz zgłosił autorską pracę do wygłoszenia podczas Konferencji, 

zgodnie z punktem III Regulaminu. 

W ramach udziału czynnego przysługuje możliwość wygłoszenia zgłoszonych prac w 

formie wystąpienia ustnego, certyfikat uczestnictwa w Konferencji, pod warunkiem 

uczestnictwa we wszystkich dniach Konferencji, certyfikat za wystąpienie ustne, 

materiały, gadżety konferencyjne oraz udział w wydarzeniach uwzględnionych 

w harmonogramie.  

5. Zgłoszenie uczestnictwa ma charakter wiążący i jest równoznaczne z zapoznaniem się 

z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją zawartych w nim postanowień.  

6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych 

pól formularza zgłoszeniowego. 

7. Rejestracja na Konferencję jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz 

uiszczeniem opłaty, co stanowi potwierdzenie obecności Uczestnika. Brak uiszczenia opłaty 

w ciągu 48 godzin od przesłania formularza zgłoszeniowego oznacza rezygnację z udziału w 

Konferencji. 

8. W przypadku braku uiszczenia opłaty w terminie i wysokości wskazanych przez 

Organizatora (pkt. II ppkt. 3b niniejszego Regulaminu), zgłoszenie jest nieważne.    

9. Dodatkowo Uczestnik Konferencji ma możliwość uczestnictwa w Warsztatach. 

10. Udział w warsztatach jest bezpłatny i ograniczony do liczby Uczestników określonej 

przez Organizatora. Decydujące znaczenie ma kolejność zgłoszeń na Warsztaty. 

11. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do uczestnictwa w Warsztatach jest poprawne 

wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszeniowego dedykowanego 

warsztatom. 

12. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji wymagane jest poinformowanie 

o tym Organizatora za pomocą adresu e-mail: bioengineering@put.poznan.pl lub poprzez 

stronę Facebook: https://www.facebook.com/bioinzynierianet.  

13. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. 
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III. PREZENTACJA PODCZAS SESJI NAUKOWEJ 

1. Podczas Konferencji będą miały miejsce dwie sesje naukowe: 

a) Blok Młodych Naukowców, 

b) Blok Aktywności Studenckiej, 

podczas których Uczestnik Konferencji będzie miał możliwość wygłoszenia 

zgłoszonych prac w formie wystąpienia ustnego. 

2. Uczestnikiem czynnym Bloku Młodych Naukowców może być pracownik, doktorant 

lub student polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej posiadający ważny dokument 

potwierdzający status doktoranta, spełniający warunki opisane w pkt. III ppkt. 4. 

3. Uczestnikiem czynnym Bloku Aktywności Studenckiej może być student lub doktorant 

polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej, przedstawiciel lub przedstawiciele koła naukowego 

działającego przy uczelni wyższej posiadający ważny dokument potwierdzający status 

studenta lub osoba prywatna, która jest Uczestnikiem Konferencji oraz spełniła/spełniły 

warunki opisane w pkt. III ppkt. 4. 

4. Uczestnictwo czynne w sesji naukowej jest możliwe po spełnieniu łącznie poniższych 

warunków: 

a) osoba referująca wystąpienie ustne jest zarejestrowanym Uczestnikiem 

Konferencji, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. II Regulaminu, 

b) chęć wygłoszenia wystąpienia ustnego została zgłoszona Organizatorowi poprzez 

dedykowany formularz internetowy dostępny na stronie Konferencji, poprzez który 

należy zgłosić abstrakt słowno-graficzny w języku angielskim, nie przekraczający 

jednej strony A4, przygotowany zgodnie ze wzorem udostępnionym przez 

Organizatora, 

c) zgłoszenie oraz streszczenie muszą zostać nadesłane Organizatorowi do 15 czerwca 

2023 roku, 

d) otrzymanie potwierdzenia ze strony Organizatorów o akceptacji pracy do 

zaprezentowania w formie ustnej w wybranej sesji naukowej, 

e) przygotowanie wystąpienia w formie prezentacji i przesłanie go Organizatorom 

w terminie do 16.10.2023 r. 

5. Maksymalna liczba osób występujących na scenie nie może przekraczać 1 w przypadku 

Bloku Młodych Naukowców oraz 3 w przypadku Bloku Aktywności Studenckiej. 

6. Prezentacje użyte podczas wystąpień muszą być przygotowane w programach 

PowerPoint lub wyeksportowane do formatu pdf.   

7. Czas prezentacji w formie wystąpienia ustnego to 10 minut. 

8. Wszyscy czynni uczestnicy sesji naukowych (referujący) będą mieli możliwość 

udziału w konkursie o nagrodę jury oraz nagrodę publiczności.  



 

9. Nagroda jury zostanie przyznana na podstawie oceny dokonanej przez pięciu 

niezależnych jurorów wybranych przez Organizatora Konferencji. Referowana praca zostanie 

oceniona na podstawie następujących kryteriów: 

a) wprowadzenie odbiorcy w kontekst prezentowanych badań, ich znaczenie na tle 

dziedziny Inżynieria Biomedyczna (0 – 3 pkt), 

b) poziom i jakość naukowa zaprezentowanych badań (0 – 10 pkt) – w tym 

odpowiedni dobór metod badawczych do analizowanego problemu, odpowiednie 

sformułowanie wniosków na podstawie otrzymanych wyników, odpowiedni dobór 

informacji do formy prezentacji, 

c) prezentacja (0 – 5 pkt) – w tym adekwatność i ilość treści zawartej na slajdach 

prezentacji wspomagającej wypowiedź, 

d) wystąpienie ustne (0 – 5 pkt) – w tym sposób wypowiedzi, zrozumiałość przekazu.  

10. Nagroda publiczności zostanie przyznana na podstawie liczby głosów Uczestników 

Konferencji, zliczonych poprzez stronę internetową Organizatora. 

11. Nagrody jury oraz publiczności będą przyznawane osobno podczas Bloku Młodych 

Naukowców oraz Bloku Aktywności Studenckiej. 

12. Wszyscy czynni uczestnicy sesji naukowych będą mieli możliwość bezpłatnego 

opublikowania abstraktu słowno-graficznego zaprezentowanej pracy w formie publikacji 

pokonferencyjnej, po dostosowaniu jej treści do wymogów Organizatora. 

13. Wszyscy czynni uczestnicy sesji naukowych będą mieli możliwość opublikowania 

zaprezentowanej pracy w formie publikacji naukowej. O szczegółach i warunkach możliwości 

opublikowania pracy Organizator poinformuje Uczestników bliżej terminu Konferencji. 

 

IV. ZASADY KONFERENCJI  

1. W cenie biletu Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom: możliwość wzięcia 

udziału w Konferencji, poczęstunek w każdym dniu Konferencji oraz gadżety konferencyjne.  

2. Organizator nie ponosi kosztów dodatkowych wynikających np. z potrzeby dojazdu 

Uczestnika na miejsce Konferencji. 

3. Szczegółowy program wydarzenia jest ogólnodostępny na stronie Konferencji: 

https://bioengineering.put.poznan.pl/. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, nawet w dniu Konferencji, 

w tym zmian rozkładu czasowego oraz kolejności wystąpień.   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.   
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6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na 

terenie obiektów, w których odbywa się Konferencja.   

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje, a także 

wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez siebie w trakcie Konferencji.   

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń 

i instrukcji organizacyjno-technicznych Organizatora.   

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne.  

10. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu 

Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, 

poz. 504, z późn. zm.).  

  

V.  DANE OSOBOWE   

1. W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (zwane dalej: RODO) postanawia się, że:  

a) Administratorem Danych Osobowych jest: Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii 

Skłodowskiej – Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,  

b) Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl. 

2. Zgłaszający udział w Konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatora oraz osoby i podmioty z nim współpracujące dla celów 

realizacji Konferencji, w tym celu przyjęcia zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c 

RODO oraz w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące i upoważnione do 

przetwarzania danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

w/w celu. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu odwołania zgody, 

zakończenia Konferencji oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

3. W przypadku udzielenia zgody zawsze, w dowolnym momencie i w prosty sposób 

(telefonicznie bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail) można ją wycofać. Fakt ten 

pozostanie bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie, którego dokonano na jej podstawie. 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania zgody, ponadto na 

podstawie poniżej udzielonej zgody, dane osobowe nie zostaną przekazane żadnym 

nieuprawnionym podmiotom.   

4. Na podstawie zebranych danych osobowych Organizator nie będzie podejmować 

zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.  
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5. W związku z udzieloną zgodą wszyscy, których dane są przetwarzane, mają prawo 

wnieść skargę do Organu Nadzorczego, prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, prawo do wniesienia sprzeciwu lub prawo do 

usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) lub prawo do ograniczenia 

przetwarzania.  

  

  

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie 

internetowej Konferencji.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

3. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej 

Konferencji.   

4. Organizator ma prawo do wiążącej interpretacji regulaminu.   

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

przeprowadzenie Konferencji spowodowane działaniem siły wyższej oraz przyczynami nie 

leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności lub 

których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.   

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Konferencji bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


