
Regulamin obrad 
 
 

1. Prezentacje ustne 

• Język obrad: polski i angielski. 

• Sesje naukowe prowadzone będą przez Przewodniczących zgodnie  
z programem szczegółowym. 

• Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 10 minut, referatów na 
zamówienie - od 30 do 60 minut. 

• W przypadku potrzeby prezentacji pracy z użyciem innego sprzętu niż rzutnik 
multimedialny, prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny co najmniej na 
tydzień przed dniem prezentacji. 

• Dyskusje nad referatami odbywać się będą na końcu sesji. 

• Przewodniczący Sesji może skrócić czas prezentacji pracy w przypadku 
opóźnienia w harmonogramie wystąpień oraz ograniczyć liczbę dyskutantów. 

• Uczestnik konferencji zobowiązany jest wysłać Organizatorom prezentację 
multimedialną na adres e-mail organizatora najpóźniej do 9 maja 2020 roku. 

• W wypadkach losowych Uczestnik ma możliwość dostarczenia prezentacji w 
terminie późniejszym Prowadzącym sesję, jednak nie później niż na 30 min. 
przed wystąpieniem.  

• Nośniki z prezentacjami multimedialnymi powinny być oznaczone 
nazwiskiem pierwszego autora i tytułem pracy. 
 

2. Sesja multimedialna 

• Sesja polega na przygotowaniu prezentacji w MS PowerPoint i przesłaniu 
jej na adres e-mail Organizatora najpóźniej do 5 maja 2020 roku. 

• Wystąpienie polega na wyświetleniu przygotowanej prezentacji w odrębnej 
sali na specjalnie przygotowanych monitorach.  

• Obecność autorów w trakcie prezentacji nie jest wymagana.  

• Sesja multimedialna będzie odbywała się równolegle z innymi sesjami. 

• Kontakt z autorem prezentacji będzie możliwy poprzez adres e-mail 
umieszczony na prezentacji. 

• Prezentacje mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. 

• Nie ma ograniczeń w liczbie slajdów. 
3. Referenci przed sesją zobowiązani są zgłosić swoją obecność członkowi Jury 

danej Sesji nie później niż na 30 min. przed jej rozpoczęciem. 
4. Prezentacje odbywać się będą wg harmonogramu ustalonego przez Komitet 

Organizacyjny, który zostanie podany do wiadomości zainteresowanych 
minimum 10 dni przed prezentacją. 

5. Prezentowane na Konferencji prace będą oceniane przez Jury. 
6. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 
7. Za prezentowane prace w poszczególnych sesjach przyznawane będą I, II, III 

nagrody, nagroda za pracę prezentowaną przez studentów i wyróżnienia. 
8. W sesji Problemy opieki paliatywnej/hospicyjnej - Sesja im. ks. Jana 

Kaczkowskiego przyznawana jest dodatkowo nagroda im. ks. Jana 
Kaczkowskiego. 

9. W Sesji Multimedialnej – Sesja im. dr Doroty Kondzior przyznawana jest 
dodatkowo nagroda im. dr Doroty Kondzior. 
 
Komitet Organizacyjny serdecznie przeprasza za wszelkie ewentualne 

zmiany organizacyjne i programowe mogące zaistnieć podczas obrad, które 
mogą być spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami 

 


