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Regulamin Sesji Prac Naukowych „Na Podzim Naszkryflane” 

I Informacje ogólne  

1. Organizatorem sesji prac naukowych (SPN) jest Komitet Naukowy II Śląskiej Konferencji 

Elektroradiologów. 

2. Sesja odbędzie się w Hotelu Gołębiewski - Aleja księdza Biskupa Juliusza Bursche 3,  

43-460 Wisła 

3. W ramach SPN zostanie przeprowadzony Konkurs na najlepszą prezentację (zwany dalej 

„Konkursem”).  

II Warunki uczestnictwa w Sesji Prac Naukowych 

1. Tematyka streszczeń powinna być związana z dziedziną elektroradiologii.  

2. Można zgłaszać streszczenia prac oryginalnych i poglądowych. 

3. Czynnymi uczestnikami Sesji Prac Naukowych mogą zostać: 

• studenci kierunku elektroradiologia  

• słuchacze studium medycznego kierunku elektroradiologia 

• absolwenci kierunku elektroradiologia  

• czynnie pracujący technicy elektroradiologii i elektroradiolodzy  

pod warunkiem rejestracji i przesłania w terminie streszczenia. 

4. W przypadku studentów i słuchaczy elektroradiologii, opiekunem pracy może być lekarz, 

elektroradiolog, fizyk medyczny, bądź doktorant. Zastrzega się odrzucenie przez Komitet 

Naukowy  streszczenia w przypadku, kiedy opiekun pracy będzie jej współautorem.  

5. Uczestnicy Sesji Prac Naukowych powinni dokonać rejestracji uczestnictwa czynnego  

i przesłać streszczenia w terminie do 25.10.2020 r.  

6. Streszczenia należy przesłać drogą mailową na adres ske.konkurs@gmail.com.  

7. Zaleca się  nadsyłanie streszczeń, które nie były wcześniej prezentowane na żadnej innej 

konferencji. Dopuszcza się prezentację streszczeń opublikowanych prac w okresie 2018-

2020.  

8. Uczestnicy, których streszczenia uzyskają pozytywną recenzję będą zwolnieni z opłaty 

konferencyjnej.  

 

III Ocena streszczeń i kwalifikacja do Konkursu 

1. Skład Komitetu Naukowego (KN) dostępny jest na stronie internetowej pod adresem 

www.ekardio.slask.pl/ 
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2. KN oceni wartość merytoryczną streszczeń i zdecyduje o ich kwalifikacji do prezentacji 

konkursowej. 

3. Kryteria oceny streszczeń: 

• tematyka z dziedziny elektroradiologii 

• walor poznawczy 

• poprawność metodologiczna (określenie celu oraz wybór odpowiednich metod i 

narzędzi badawczych) 

• umiejętność interpretacji wyników 

• aspekt praktycznego zastosowania wyników 

• prawidłowość  używanej terminologii  

4. Osoba zgłaszająca streszczenie otrzyma drogą mailową informację o kwalifikacji do 

Konkursu (do 15.11.2020 r.). 

 

IV Organizacja i przebieg Konkursu 

1. Do Konkursu zostanie zakalikowanych 6 prac (3 oryginalne i 3 poglądowe). Komitet 

zastrzega prawo do zmiany proporcji w przypadku niskiej zgłaszalności streszczeń prac o 

danym charakterze a także niskiej oceny lub odrzucenia z powodów formalnych. 

2. Kolejność wygłaszanych prac zostanie podana  uczestnikom poprzez wiadomość mailową, 

oraz zostanie ogłoszona na stronie www.ekardio.slask.pl i FB/elektroradiolog 

3. Prezentacje należy przesłać  na adres ske.konkurs@gmail.com w terminie do  22.11.2020 r. 

4. Nazwa pliku z prezentacją powinna zawierać imię i nazwisko autora.  

5. Osoba prezentująca (autor lub jeden z współautorów) będzie miała 10 minut na omówienie 

tematu. Po prezentacji przedstawiciele KN  i uczestnicy  konferencji mogą zadawać pytania 

(do 5 minut). 

6. W czasie prezentacji ustnej prelegent ma do swojej dyspozycji: komputer, rzutnik, mikrofon 

i wskaźnik.  

7. Nie dopuszcza się sytuacji, gdy prelegentem pracy będzie osoba spoza autorów pracy. 

8. Kryteria oceny w czasie konkursu:  

• poziom merytoryczny 

• logiczny i spójny układ treści 

• prawidłowość  używanej terminologii  

• estetyka i czytelność prezentacji multimedialnej 

• wykorzystanie czasu 
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V Organizacja i przebieg Sesji Prac  Naukowych 

1. Prezentacje multimedialne prac nie zakwalifikowanych do Konkursu będą wyświetlane 

podczas konferencji.  

2. Nie jest wymagana obecność autora/autorów prezentacji nie zakwalifikowanych do 

Konkursu. 

 

VI Rozpowszechnianie streszczeń i prezentacji 

1. Udział w Konferencji jest równoznaczny ze zgodą na publikację streszczeń i prezentacji 

multimedialnych na stronie www.ekardio.slask.pl i FB/eletroradiologia  

VII Ochrona danych osobowych 

1. Konferencja  może być filmowana i/lub fotografowana  przez Organizatora, a także  inne 

podmioty, które otrzymały zgodę Organizatora. 

2. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw 

majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażaniem zgody na wykorzystanie przez 

Organizatora - dotyczy sytuacji, gdy uczestnik zostanie sfilmowany bądź sfotografowany na 

terenie Hotelu Gołębiewski - Aleja księdza Biskupa Juliusza Bursche 3, 43-460 Wisła 

, a także kiedy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu, bądź pozowanie 

do zdjęć. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dane osobowe przetwarzane będą w 

celu organizacji Sesji Prac Naukowych oraz w celach informacyjnych (przesyłanie 

informacji związanych z sesją oraz kolejną edycją konferencji). 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych (podczas rejestracji). 

5. Informujemy, że Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@ekardio.slask.pl. 

VIII  Postanowienia końcowe  

1. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw nieregulowanych Regulaminem przysługuje 

Organizatorowi z informacją zwrotną do osoby/osób zgłaszających pytania i skargi. 

2. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z koniecznością 

poinformowania zarejestrowanych uczestników poprzez wiadomość e-mail oraz publikacją 

aktualnej treści  na stronie www.ekardio.slask.pl.  

http://www.ekardio.slask.pl/
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3. Zgłoszenie uczestnictwa w Sesji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz 

przetwarzaniem danych osobowych. 

4. Pytania należy kierować elektroradiologia11@gmail.com. 

 

 


