REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
1. Tematyka konferencji obejmuje nieoperacyjne leczenia kości, mięśni, skóry
i

narządów

wewnętrznych.

zachowawczym

i

Organizatorzy

czynnościowym,

są

zainteresowani

farmakologicznym,

leczeniem

diagnostyką,

zmiennościami anatomicznymi, porównaniem efektów leczenia operacyjnego
i nieoperacyjnego, aspektami związanymi z medycyną ratunkową, zasadami
kwalifikacji chorego do zabiegu lub leczenia zachowawczego, leczeniem
minimalnie inwazyjnym, aspektami prawnymi i etycznymi, psychologicznymi,
rehabilitacja, opieką przed- i pooperacyjną.
II. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikami wygłaszającymi pracę podczas Konferencji mogą być osoby
związane ze służbą zdrowia np. naukowcy, lekarze, personel pielęgniarski,
fizjoterapeuci, psycholodzy, prawnicy doktoranci, studenci oraz zainteresowani
chirurgią, ortopedią, fizjoterapią, prawem medycznym, medycyną rodzinną i
ratunkową.
2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu:
a) udział czynny – uczestnik wygłaszający pracę w formie wystąpienia
ustnego lub w sesji plakatowej,
b) udział bierny (słuchacz) – uczestnik niebędący autorem pracy
lub plakatu.
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3. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na
miejsce Konferencji, koszty powrotu, oraz ewentualnego noclegu.
4. Organizatorzy przyjmują opłatę konferencyjną za uczestnictwo czynne jedynie po zaakceptowaniu przesłanych dokumentów, o czym wygłaszający
pracę zostanie poinformowany mailowo.
III. PREZENTOWANIE I NADSYŁANIE PRAC
1. Zgłoszone prace naukowe zostaną przedstawione w następujących sesjach
tematycznych:
a) Głowa
b) Kręgosłup
c) Klatka piersiowa
d) Jama brzuszna
e) Miednica
f) Kończyna górna
g) Kończyna dolna
h) Choroby ogólnoustrojowe
i) Opieka pielęgniarska
j) Prawo, etyka, psychologia
k) Sport i dietetyka
l) Skóra i tkanka podskórna
m) Sesja plakatowa
n) Sesja dla studentów
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2. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Międzynarodowej Konferencji
Chirurgii

i

Ortopedii

Nieoperacyjnej

jest

spełnienie

łącznie

poniższych

postanowień:
a) Rejestracja online poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego,
b) Otrzymanie od organizatorów mailowego potwierdzenia akceptacji zgłoszenia,
c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji.
3. Prace mogą być prezentowane w języku polskim, angielskim, niemieckim,
ukraińskim, rosyjskim, francuskim.
4. Na Konferencji akceptowane są prace: przeglądowe, badawcze, poglądowe
lub opis przypadku klinicznego. Prace mogą mieć charakter interdyscyplinarny,
medyczny, etyczny, prawny, psychologiczny.
5. Prace zgłoszone na Konferencje mogą mieć maksymalnie pięciu autorów.
6. Na prezentację pracy naukowej przeznacza się 12 minut. Dyskusja zostanie
przeprowadzona po wygłoszeniu wszystkich wystąpień w sesji.
7. Ilość znaków ze spacjami w abstrakcie wynosi maksymalnie 2000.
8. Prelegenci powinni dostarczyć prezentacje multimedialne w formacie ppt lub
pptx minimum 2 godziny przed rozpoczęciem sesji do biura Konferencji. Dla
prelegentów z zagranicy uwzględnia się możliwość przeprowadzenia prezentacji
zdalnej przygotowanej w formacie avi lub mp4 i dostarczenia jej minimum 2 dni
przed rozpoczęciem Konferencji.
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9. Plakat należy dostarczyć w formie cyfrowej lub papierowej w formacie A1
(840x594mm +/- 20mm) w dniu rozpoczęcia Konferencji.
10. Wystąpienia i plakat osób które zgłoszą się do oceny przez Komitet Naukowy,
mogą być nagrodzone Grand Prix Konferencji oraz I, II i III nagrodą,
lub wyróżnieniem w każdej z sesji.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia pracy.
12. Dowodem uczestnictwa w Konferencji jest Certyfikat wystawiony przez
Komitet Organizacyjny.

.

13. Osoba wygłaszająca prezentację lub przedstawiająca plakat otrzyma
certyfikat

uczestnictwa

czynnego.

.

14. Każdy z autorów pracy otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
15. Uczestnik bierny otrzyma certyfikat uczestnictwa biernego.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Autorzy prac deklarują, że zapoznali się z treścią abstraktu, prezentacji lub
plakatu, wyrażają zgodę na publikację streszczenia, imion i nazwisk autorów
zgłoszonej pracy, nazwy ich instytucji w materiałach zjazdowych, książce
streszczeń,

programie

i

na

stronie

internetowej

Konferencji.

2. Zgłaszając się do udziału w Konferencji Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów jedynie na potrzeby
Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych

(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy95/46/WE (RODO).
3.Biorąc udział w Konferencji Uczestnik

.
wyraża zgodę na rozpowszechnianie

swojego wizerunku na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83 z późn.
Zm.)
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