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10 września 2022 r., Lublin 

 

 

Stowarzyszenie Młodych Naukowców zaprasza studentów, doktorantów 

 i młodych naukowców do wzięcia udziału w 

 

 

IX FORUM MŁODYCH PRZYRODNIKÓW  

„Nauki przyrodnicze i medyczne”  

 

 

Konferencja odbędzie się w formie on-line 10 września 2022 r.  

 

 

CEL SPOTKANIA 

Celem spotkania będzie integracja środowiska naukowego oraz wymiana doświadczenia i 

poglądów pomiędzy Młodymi Naukowcami na temat człowieka i jego rozwoju w ujęciu 

holistycznym – jako części ekosystemu, od środowiska życia, rolnictwa przez etapy produkcji 

żywności, aż do zdrowia psychicznego i fizycznego. Zakres zostanie poszerzony o zagadnienia z 

profilaktyki prozdrowotnej, żywności modyfikowanej genetycznie oraz metod diagnostyki 

laboratoryjnej i medycyny doświadczalnej. 

✓ Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w Konferencji informujący o rodzaju 

wystąpienia (referat lub poster).  

✓ Wygłaszane prezentacje oraz przedstawiane postery będą oceniane przez Komitet  

Naukowy Konferencji. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe i wyróżnienia za najlepsze 

prezentacje ustne i posterowe. 
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ZASADY UCZESTNICTWA I PREZENTOWANIA PRAC 

1. Uczestnikami wygłaszającymi prace podczas konferencji mogą być studenci, doktoranci oraz młodzi 

adepci nauki kierunków przyrodniczych, medycznych i pokrewnych. 

2. Prace przeglądowe lub badawcze mogą być prezentowane w formie:  

a. referatu, 

b. posteru (pliku jpg na https://www.facebook.com/smnorg).  

3. Prace mogą być prezentowane zarówno w języku polskim jak i angielskim. 

4. W przypadku referatów przewidziana jest ograniczona liczba miejsc. Komitet Organizacyjny 

zastrzega sobie prawo wyboru najlepszych streszczeń spośród wszystkich nadesłanych prac. Prace 

badawcze będą miały pierwszeństwo w wyborze spośród nadesłanych abstraktów.  

5. Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie „Journal of Life and Medical Sciences” (ISSN 

2720-6823) – 5 pkt. zgodnie z rozporządzeniem MNiSW. Publikacja jest bezpłatna. Szacunkowy 

okres oczekiwania na decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu manuskryptu wynosi do 50 dni.  

 

TERMINY 

do 31 sierpnia 2022 r. – zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy: 

https://forms.gle/SKm2F1z9vfKXiXTm6 oraz przesłanie zgodnego ze wzorem streszczenia na adres e-

mail: naukowcy.konferencja@gmail.com 

do 2 września 2022 r. – dokonanie wpłaty (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko pierwszego 

autora pracy oraz słowo „konferencja”, np. Jan Kowalski konferencja)na konto Stowarzyszenia Młodych 

Naukowców, ul. Wyżynna 20/56, 20-560 Lublin, BNP paribas nr konta 93 1750 0012 0000 0000 3852 

8769.  

do 5 września 2022 r. – przesłanie do uczestników listy zakwalifikowanych referatów i posterów   

do 7 września 2022 r. – przesłanie prezentacji w formacie PowerPoint lub PDFF i/lub poster w formacie 

PDF i JPG na adres e-mail: naukowcy.konferencja@gmail.com 

10 września 2022 r. – Konferencja na platformie webinarowej. Link do platformy zostanie przesłany do 

9 września na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.  

do 30 września 2022 r. – przesłanie na adres e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl artykułu 

przygotowanego zgodnie z wymogami dostępnymi na stronie http://www.naukowcy.org.pl/dzialalnosc -

wydawnicza/nauki-przyrodnicze-i-medyczne/ 

 

https://forms.gle/SKm2F1z9vfKXiXTm6
mailto:kontakt@naukowcy.org.pl
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OPŁATY 

Opłata dokonana do 31 lipca 2022 r. wynosi: 

1. Studenci I i II stopnia, jedno wystąpienie (referat/poster) – 100 zł 

2. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie (referat/poster) – 130 zł 

Opłata dokonana w terminie 1-15 sierpnia 2022 r. wynosi: 

1. Studenci I i II stopnia, jedno wystąpienie (referat/poster) – 150 zł 

2. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie (referat/poster) – 180 zł 

Opłata dokonana w terminie 16-26 sierpnia 2022 r. wynosi: 

1. Studenci I i II stopnia, jedno wystąpienie (referat/poster) – 190 zł 

2. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie (referat/poster) – 230 zł 

Opłata dokonana w terminie po 27 sierpnia 2022 r. wynosi: 

1. Studenci I i II stopnia, jedno wystąpienie (referat/poster) – 250 zł 

2. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie (referat/poster) – 300 zł 

 

Koszt zgłoszenia kolejnej pracy przez tą samą osobę:  

1. Studenci I i II stopnia, jedno wystąpienie (referat/poster) – 90 zł 

2. Doktoranci, naukowcy, jedno wystąpienie (referat/poster) – 110 zł 

 

Uczestnictwo bierne – 30 zł  

 

Wysłanie Zgłoszenia Uczestnictwa w konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu  

Konferencji (patrz poniżej), a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych 

ustaleń określonych w komunikatach wydanych przez Organizatora.  

O wysokości opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie odbiorcy. Pamiętaj, że jeśli 

wysyłasz przelew zwykły po godz. 17.00 danego dnia to zostanie on w zależności od banku 

zaksięgowany dopiero dnia następnego.  
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UWAGA: adres e-mail naukowcy.konferencja@gmail.com służy jedynie do obsługi tej konkretnej 

konferencji i jest aktywny tylko w okresie naboru prac. Po zakończeniu konferencji jesteśmy do Państwa 

dyspozycji pod adresem: kontakt@naukowcy.org.pl. 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konferencja IX Forum Młodych Naukowców „nauki przyrodnicze i medyczne” (dalej: Konferencja) 

odbywa się przez internet (on-line) w terminie wskazanym w komunikatach konferencyjnych.  

2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację konferencji jest Stowarzyszenie Młodych 

Naukowców, zwane dalej Organizatorem.   

3. Współorganizatorami konferencji mogą być inne podmioty, z którymi Organizator nawiąże 

współpracę. 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji 

i obowiązują wszystkich Uczestników. Nadesłanie zgłoszenia na Konferencję jest jednoznaczne z 

akceptacją regulaminu.  

5. Uczestnikami Konferencji mogą być studenci, doktoranci, naukowcy zajmujący się działalnością 

naukową związaną z zakresem tematycznym konferencji.  

6. Harmonogram Konferencji oraz termin dokonania zgłoszenia uczestnictwa i nadesłania prac będą 

opublikowane na stronie Organizatora www.naukowcy.org.pl.  

§ 2 Warunki uczestnictwa i rezygnacji 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

w ogłoszonym przez Organizatora terminie oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo w  Konferencji.   

2. Wysokość opłaty za udział w konferencji została określona w Komunikacie I dotyczącym 

konferencji. 

3. Termin i sposób dokonania opłaty została podana w Komunikacie I.  

4. Opłata za udział w Konferencji obejmuje certyfikat aktywnego/biernego uczestnictwa, materiały 

konferencyjne.  

5. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Konferencji za pośrednictwem formularza 

zgłoszeniowego zobowiązuje się do dokonania opłaty konferencyjnej.  

6. Brak dokonania opłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z Konferencji.  

7. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy  nie 

uiścił on opłaty za udział w Konferencji w terminie do 4 września 2022 roku. 

8. Organizator wystawia fakturę tytułem dokonanych wpłat na życzenie wyrażone w formularzu 

zgłoszeniowym. Faktura zostanie odesłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.  

mailto:naukowcy.konferencja@gmail.com
mailto:kontakt@naukowcy.org.pl
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9. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z  udziału w 

Konferencji powinna być dokonana do 31 sierpnia 2022 r. w formie pisemnego oświadczenia 

wysłanego na adres e-mail kontakt@naukowcy.org.pl. Zwrot środków zostanie dokonany 

przelewem na numer konta z którego dokonano opłaty w terminie 30 dni.  W przypadku gdy 

została wystawiona faktura, zwrot nastąpi po przesłaniu skanu podpisanej korekty faktury przez 

uprawnione osoby. 

10. Oświadczenie o którym mowa w § 2 pkt. 9 powinno zawierać dane pozwalające zidentyfikować 

Uczestnika.  

11. Osoby, które nie złożą oficjalnej rezygnacji w wyznaczonym do tego terminie zobowiązane są 

pokryć koszt udziału w Konferencji.  

12. W przypadku braku wpłaty o której mowa w § 2 pkt. 11 Organizator przesyła wezwanie do zapłaty 

kierowane do jednostki, przy której są afiliowani Autorzy.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu kosztów udziału w Konferencji w  przypadku 

rezygnacji nadesłanych po terminie określonym w  § 2 pkt. 9. 

14. Opłaty dokonane przez Uczestników, których prace zostały odrzucone przez Organizatora zostaną 

zwrócone na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty w terminie 14 dni od daty przesłania 

przez Organizatora do Uczestników listy zakwalifikowanych referatów i posterów.  

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. Wysłanie Zgłoszenia Uczestnictwa w konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego 

Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń 

określonych w komunikatach wydanych przez Organizatora.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego.  

3. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych 

osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika 

są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy 

Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.  

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora do celów 

organizacji Konferencji.  

5. Uczestnik oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu rejestracyjnym oraz innych 

dokumentach związanych z publikacją prac są prawdziwe. W przypadku podania nieprawdziwych 

informacji odpowiedzialność prawną ponosi Uczestnik.  

6. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na rejestrowanie i wykorzystanie jego wizerunku przez 

Organizatora do celów związanych z promocją nauki i działalności statutowej Organizatora.  

7. 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.).  

8. Uczestnicy nie mają prawa rejestrować przebiegu konferencji bez pisemnej  zgody Organizatora. 

 

 

Dane kontaktowe do Organizatora znajdują się na stronie www.naukowcy.org.pl. 

mailto:kontakt@naukowcy.org.pl
http://www.naukowcy.org.pl/
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Reklamacje dotyczące konferencji można składać za pośrednictwem poczty e-mail: 

kontakt@naukowcy.org.pl.  

mailto:kontakt@naukowcy.org.pl

