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1. Konferencja nosi nazwę "Wpływ związków toksycznych na zdrowie ludzi i zwierząt", zwana 
dalej Konferencją.

2. Konferencja odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku, w budynku Wydziału Farmaceutycznego z
Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 
przy ul. Borowskiej 211, 50-556 Wrocław.

3. Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie 
Biomedycznych Analiz Środowiskowych działające na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem 
Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

4. W ramach Konferencji odbędą się:

- sesje plenarne ustne w języku polskim: 
• Toksyczność leków i parafarmaceutyków 
• Wpływ ksenobiotyków na zwierzęta 
• Toksyczne substancje chemiczne w środowisku 
• Diagnostyka toksykologiczna 

- a także sesja posterowa- w przypadku, gdy ilość zgłoszeń będzie większa niż 8. O otworzeniu sesji
posterowej decyduje Organizator.

5. a) Na Konferencję przyjmowane będą zarówno prace badawcze jak i poglądowe, a także opisy 
przypadków.

b) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace.

c) Każdy uczestnik może być współautorem nieograniczonej liczby zgłoszonych prac.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania nadesłanej pracy do innej sesji plenarnej niż
wskazana przez osobę zgłaszającą.

7. Organizator może wykreślić sesję bądź przyłączyć ją do innej, jeśli zgłoszone zostaną na nią 
mniej niż 4 prace.

8. Do każdej z sesji może być zakwalifikowanych nie więcej niż 8 prac. W przypadku większej 
liczby zgłoszeń do danej sesji o ich przyjęciu decydować będzie Organizator. Organizator zastrzega 
sobie również prawo do utworzenia konkursu plakatów przy danej sesji, w której będą mogły wziąć
udział prace, które nie zostały przyjęte do prezentacji ustnej. Najlepszy plakat zostanie nagrodzony 
wyróżnieniem.

9. Autorami prac mogą być studenci uczelni wyższych, także uczestnicy studiów doktoranckich.

10.Współautorami prac mogą być opiekunowie prac, z zastrzeżeniem dużego wkładu studenta w 
powstanie pracy.

11. Dopuszczalna liczba autorów jednej pracy wynosi 5 osób.

12. Dopuszcza się podanie dwóch opiekunów naukowych dla jednej pracy.



13. Dopuszcza się, aby opiekunami prac byli uczestnicy studiów doktoranckich.

14. Zgłoszenia czynnego uczestnictwa w Konferencji należy dokonać do 25 stycznia 2017r. do 
godziny 23:59, drogą mailową na adres mailowy danej sesji:

konf2017leki@gmail.com dla sesji „Toksyczność leków i parafarmaceutyków”
konf2017diagn@gmail.com dla sesji „Diagnostyka toksykologiczna”
konf2017zwierzeta@gmail.com dla sesji Wpływ ksenobiotyków na zwierzęta”
konf2017chemia@gmail.com dla sesji „Toksyczne substancje chemiczne w środowisku”

Adresy są podane na profilu na  Facebok'u- https://www.facebook.com/Konferencja-Naukowa-
Wpływ-związków-toksycznych-na-zdrowie-ludzi-i-zwierząt-1266692256716025/?
ref=aymt_homepage_panel 

Organizatorzy zastrzegają prawo do wydłużenia terminu zgłoszeń.

15. Streszczenia prac należy przesłać drogą elektroniczną, na adres mailowy danej sesji. Termin 
przesyłania streszczeń prac upływa 14 lutego 2017r. o godzinie 23.59. Organizatorzy zastrzegają 
prawo do wydłużenia terminu przesyłania streszczeń.

16. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy 
Regulaminu Konferencji. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu 
ponoszą autorzy pracy.

17. Dopuszczalna długość streszczenia wynosi 1000- 1500 znaków. Streszczenie musi być napisane
w języku polskim. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.

18. Streszczenie musi mieć charakter strukturalny i zawierać:
a) w przypadku prac badawczych- wstęp, cel pracy, materiały i metody, wyniki oraz wnioski, 
b) w przypadku prac poglądowych- wstęp, cel pracy, przedstawienie problemu, wnioski,
c) w przypadku case report- wstęp, opis przypadku, wnioski.
Streszczenia powinny być pisane czcionką Times New Roman, 12 pkt. i przesłane do Organizatora 
w formacie .pdf (bez zabezpieczeń), .odt lub .doc

19. Streszczenia niespełniające wymogów formalnych mogą zostać odrzucone przez Organizatora

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek do zgłoszonych abstraktów, jeśli
uzna, że znajdują się w nich rażące błędy merytoryczne.

21. W przypadku, gdy praca zostanie zakwalifikowana do konkursu plakatów w ramach danej sesji 
plenarnej, plakaty powinny zostać wykonane w wersji papierowej w formacie A1 

22. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu pracy do udziału w Konferencji 
mailowo, po nadesłaniu streszczenia. 

23. Koszty uczestnictwa.

a) po ogłoszeniu listy prac zakwalifikowanych osoba zgłaszająca, jak i wszyscy uczestniczący w 
konferencji współautorzy pracy, zobowiązani są do uiszczenia opłaty konferencyjnej. Koszt opłaty 
wynosi 20 zł od osoby.
 
b) należność winna być uregulowana przelewem na konto:
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Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
NIP 896-000-57-79
Konto: BZ WBK XXXV O/Wrocław
PL 35 1500 1793 1217 9000 9997 0000
tytułem "SKN - związki toksyczne"

do dnia 10.03.2017r. Przekroczenie tego terminu wiąże się z rezygnacją z udziału w Konferencji.

c) odpłatne uczestnictwo upoważnia do:
- otrzymania certyfikatu uczestnictwa/potwierdzającego wygłoszenie pracy,
- wygłoszenia pracy przez jednego z autorów,
- udziału w dyskusji w charakterze współautora,
- otrzymania pakietu materiałów konferencyjnych,
- udziału w wydarzeniach towarzyszących Konferencji.

d) możliwe jest nieodpłatne uczestnictwo w Konferencji w charakterze wolnego słuchacza po 
uprzednim zarejestrowaniu się do dnia 1 marca 2017   roku. Zgłoszenie w charakterze wolnego 
słuchacza upoważnia do biernego uczestnictwa we wszystkich sesjach, lecz nie upoważnia do 
korzyści wymienionych w podpunkcie c).

e) Nie będzie możliwości wnoszenia opłaty u Organizatora w dniu konferencji.

24. Konferencja ma charakter wyłącznie niekomercyjny, a cały dochód z opłat konferencyjnych 
zostaje przeznaczony na pokrycie bezpośrednich kosztów jej organizacji.

25. Dowody wpłaty należy zachować do okazania przy rejestracji uczestnictwa w dniu konferencji.

26. Faktury dla osób spoza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uiszczających opłatę 
konferencyjną na konto Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu będą wystawiane na wniosek 
uczestnika i będzie można je odebrać podczas Konferencji. Aby otrzymać fakturę, należy mailowo 
podać organizatorom wymagane dane: numer NIP uczelni, jej pełny adres oraz imię i nazwisko 
uczestnika konferencji. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić najpóźniej do 10 marca 2017r. 

27. Definicje członkostwa w Konferencji:

a) UCZESTNIK WYGŁASZAJĄCY
- jest nim osoba prezentująca pracę na Konferencji. Może być to autor lub współautor pracy. 
- Uczestnik Wygłaszający zobowiązany jest do dokonania mailowej rejestracji na daną sesję oraz do
uiszczenia opłaty konferencyjnej, w terminach podanych w Regulaminie
- Uczestnik Wygłaszający otrzymuje certyfikat potwierdzający wygłoszenie pracy oraz zestaw 
materiałów konferencyjnych,
- Uczestnik Wygłaszający może uczestniczyć we wszystkich sesjach naukowych, wydarzeniach i 
warsztatach okołokonferencyjnych,
- w przypadku nieuiszczenia opłaty konferencyjnej i niezarejestrowania się na daną sesję, 
Organizatorzy mają prawo odmowy wystawienia certyfikatu potwierdzającego wygłoszenie pracy.

b) UCZESTNIK BIERNY
- jest to współautor pracy lub jej opiekun, który nie wygłasza pracy na Konferencji
- Uczestnik Bierny zobowiązany jest do dokonania mailowej rejestracji na daną sesję w terminie 
podanym w Regulaminie



- Uczestnik Bierny otrzymuje certyfikat potwierdzający współautorstwo wygłoszonej pracy 
- Uczestnik Bierny może uczestniczyć we wszystkich sesjach naukowych
- w przypadku niezarejestrowania się na daną sesję przez Uczestnika Biernego, nie może on brać 
udziału w Konferencji, a także nie otrzyma certyfikatu potwierdzającego współautorstwo 
wygłoszonej pracy
- Uiszczenie opłaty konferencyjnej przez Uczestnika Biernego jest dobrowolne i dopuszcza Go do 
udziału w wydarzeniach okołokonferencyjnych oraz otrzymania pakietu konferencyjnego
- W chwili, kiedy na Konferencji nie pojawi się Uczestnik Wygłaszający, a tym samym praca nie 
zostanie wygłoszona, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikom Biernym będącym 
współautorami pracy, wystawienia certyfikatu

c) WOLNY SŁUCHACZ
- jest nim osoba będąca słuchaczem sesji tematycznych, nieprezentująca pracy naukowej,
- osoba ta zwolniona jest z opłaty konferencyjnej, musi natomiast dokonać rejestracji mailowej na 
adres: konftoksyny2017@gmail.com 
- osoba ta nie otrzymuje certyfikatu uczestnictwa i zestawu materiałów konferencyjnych,
- słuchacz nie uczestniczy w wydarzeniach i warsztatach okołokonferencyjnych.

28. Czas przeznaczony na wystąpienie ustne wynosi: 7 minut na prezentację i 3 minuty na dyskusję.
W przypadku ogłoszenia konkursu plakatów w ramach sesji plenarnej są to odpowiednio 4 minuty 
na prezentację i 2 minuty na dyskusję. Podany czas jest nieprzekraczalny i będzie rygorystycznie 
przestrzegany przez Przewodniczącego Komitetu Naukowego danej sesji oraz jej Koordynatora.

29. Do dyspozycji autorów prac będzie rzutnik multimedialny. Dopuszczalne formaty zapisu 
prezentacji to .ppt, .pptx oraz .pdf. Prezentacje nie powinny zawierać plików wideo. Prezentację 
należy nadesłać na podany uczestnikowi przez Koordynatorów poszczególnych sesji adres e-mail w
nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2017 roku do godziny 23:59.

30. Wszyscy obecni autorzy wygłaszanej pracy mają prawo do uczestnictwa w dyskusji po 
zakończonej prezentacji. Członkowie Komitetu Naukowego danej sesji mają prawo zadać pytanie 
dotyczące prezentowanej pracy każdemu z autorów pracy. Prawo do zadawania pytań mają również
wszyscy obecni uczestnicy Konferencji.

31. W każdej sesji zostaną wyłonione na zasadzie konkursu 3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, 
III miejsce). W przypadku sesji, w której prezentowanych jest poniżej 6 prac, Organizator zastrzega
możliwość przyznania tylko dwóch nagród (I miejsce, II miejsce). 
W przypadku ogłoszenia konkursu plakatów w ramach sesji naukowej, Organizator przewiduje 
wyróżnienie dla najlepszego plakatu. Ostateczną decyzję dotyczącą ilości nagrodzonych i 
wyróżnionych prac podejmuje Komitet Naukowy danej sesji plenarnej.

32. O kolejności miejsc będzie decydowała suma punktów przyznana przez członków Komitetu 
Naukowego. W sytuacji, gdy dwie lub więcej prac uzyskają identyczną sumę punktów, głos 
decydujący o przyznaniu miejsc ma Przewodniczący Komitetu Naukowego danej sesji plenarnej.

33. Elementy pracy oceniane przez Komitet Naukowy to: przygotowanie pracy (wprowadzenie, cel 
pracy, materiały, metody badawcze, wyniki, wnioski), waga problemu, sposób prezentacji, 
przestrzeganie wyznaczonego na prezentację czasu, sposób prowadzenia dyskusji. Autorzy 
najlepszych prac otrzymują nagrodę i dyplom uwzględniający nazwę sesji plenarnej, nazwiska 
autorów pracy z wyszczególnieniem osoby prezentującej, tytuł pracy oraz zajęte miejsce.

34. Punktacja oraz ocena prac przez Komitet Naukowy są tajne. Komitet Naukowy może 
wypowiedzieć się na temat pracy w trakcie trwania dyskusji.



35. Dowodem wygłoszenia pracy jest Certyfikat Uczestnictwa wystawiany po zamknięciu obrad 
Konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wystawiania certyfikatu w sytuacji
nieuregulowania opłaty rejestracyjnej, nie przybycia na konferencję lub nie wygłoszenia pracy 
przez jej autorów.

36. W przypadku zdarzeń losowych, które spowodują, że Uczestnik Wygłaszający nie będzie mógł 
stawić się na Konferencji, istnieje możliwość wygłoszenia pracy przez Uczestnika Biernego. 
Warunkiem takiej zamiany jest zgłoszenie do Organizatora lub Koordynatora danej sesji.

37. W przypadku niestawienia się na Konferencję, opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi. 

38. Kwestie sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Dane kontaktowe:

Organizator Konferencji:

Karolina Dydak
konftoksyny2017@gmail.com 
505563559

Koordynatorzy sesji:

Sesja „Toksyczność leków i parafarmaceutyków”:
Marcin Marcinkiewicz
konf2017leki@gmail.com

Sesja „Wpływ ksenobiotyków na zwierzęta”:
Judyta Kownacka
konf2017zwierzeta@gmail.com

Sesja „Toksyczne substancje chemiczne w środowisku”:
Łukasz Lewandowski
konf2017chemia@gmail.com
694267009

Sesja „Diagnostyka toksykologiczna”:
Adrianna Boińska
konf2017diagn@gmail.com
667147754
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