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I. Postanowienia ogólne 

 

1. Konferencja RIMSA Congress 2023, zwana w dalszej części Regulaminu 

Konferencją, organizowana jest przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Studentów 

Medycyny, zwane dalej Organizatorem, zrzeszające Studenckie Medyczne Koła 

Naukowe działające przy Instytucie Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

2. Rzeszowskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny stanowią Studenckie Koło 

Anatomiczne, Studenckie Histologiczne Koło Naukowe, Studenckie Koło Naukowe 

Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej, Studenckie Koło Genetyki Klinicznej, 

Studenckie Koło Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ,Studenckie Koło Psychiatrii, 

Studenckie Koło Fizjologii „Neuron”, Studenckie Koło Immunologiczne, Studenckie 

Koło Ginekologii i Położnictwa, Studenckie Koło Urologiczne „OURON”, 

Studenckie Koło Neonatologiczne.  

3. Miejscem wydarzenia jest Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Konferencja odbywa się w dniach 26.05 – 28.05.2023 r. 

4. Uczestnikiem nazywana jest osoba dokonująca rejestracji do udziału w wydarzeniu 

poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

Konferencji. Uczestnikami Konferencji mogą być studenci, doktorzy prowadzący 

badania w zakresie nauk medycznych, zaproszeni goście i przedstawiciele firm, 

spełniający wymogi zawarte w części II Regulaminu – „Warunki uczestnictwa”. 

5. Uczestnikiem czynnym nazywa się osobę spełniającą warunki uczestnictwa zawarte 

w pkt. II.1 oraz prezentującą prace w formie wystąpienia ustnego. 

6. Uczestnikiem biernym nazywa się osobę spełniającą warunki uczestnictwa zawarte w 

pkt. II.1. nieprezentującą przedstawianej pracy. 

7. Językiem obowiązującym podczas Konferencji jest język angielski. 

8. Oficjalny serwis internetowy Konferencji dostępny jest pod adresem 

http://rimsacongress.com 

9. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do Organizatora jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz formą zawarcia 

zobowiązań pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Konferencji jest spełnienie poniższych 

postanowień: 

a. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie pracy zgodnej z zasadami zawartymi w 

punkcie III. “Warunki dotyczące zgłaszanych prac” poprzez formularz 

rejestracyjny; 

b. Otrzymanie od Organizatora drogą mailową potwierdzenia rejestracji. W 

przypadku braku takiej informacji w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji 

uprasza się o kontakt pod adresem mailowym – rimsa.congress@gmail.com 



2. Konferencja przeprowadzona będzie w trybie stacjonarnym oraz zdalnym.  

3. Współautorzy nieprezentujący przedstawianej pracy proszone są o zarejestrowanie 

jako Uczestnicy bierni.  

4. Czynnymi Uczestnikami mogą zostać wszystkie zgłoszone osoby spełniające warunki 

uczestnictwa zawarte w pkt. 1 oraz prezentujące zgłoszone prace w formie 

wystąpienia ustnego. Osobom biorącym czynny udział w Konferencji przysługuje 

certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały i gadżety konferencyjne oraz udział 

wydarzeniach uwzględnionych w harmonogramie. 

5. Uczestnicy czynni mieszkający na terenie Polski zobowiązani są do prezentacji 

swojej pracy w formie stacjonarnej. Obowiązek ten dotyczy wystąpień ustnych oraz 

prezentacji posterów naukowych. Komitet Naukowy i Organizacyjny na 

indywidualną prośbę zgłaszającego, może dopuścić przedstawienie prezentacji w 

formie zdalnej.  

6. Uczestnicy czynni z uczelni zagranicznych, mogą prezentować swoją pracę w formie 

zdalnej lub stacjonarnej. 

7. Uczestnictwo w Konferencji jest płatne. Wszystkie informacje dotyczące płatności za 

Konferencję znajdują się w punkcie VIII niniejszego regulaminu.  

8. Certyfikaty dla Uczestników czynnych wydarzenia zostaną wysłane drogą mailową w 

terminie do miesiąca od zakończenia Konferencji na adres mailowy podany w 

formularzu zgłoszeniowym.  

9. Uczestnicy bierni Konferencji mogą uczestniczyć w formie stacjonarnej w 

poszczególnych salach Uniwersytetu Rzeszowskiego lub skorzystać z uczestnictwa w  

przewidzianej transmisji wydarzenia w formie online. 

10. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu Konferencji zostaną zamieszczone na 

stronie http://rimsacongress.com 

 

 

III. Warunki dotyczące zgłaszanych prac 

 

1. Podczas Konferencji istnieje możliwość prezentacji prac badawczych, ankietowych, 

przeglądowych, przypadków klinicznych w postaci prezentacji ustnej lub posteru 

naukowego.  

2. W przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do 

wyboru tych, które zostaną wygłoszone w sesji ustnej podczas Konferencji. Od 

decyzji nie przysługuje odwołanie. 

3. Tylko uczestnicy, którzy wypełnią formularz rejestracyjny w terminie do 

28.02.2023r. będą upoważnieni do wygłoszenia swojego wystąpienia w trakcie 

trwania Konferencji i późniejszego wydania publikacji pokonferencyjnej w European 

Journal of Clinical and Experimental Medicine UR (Eur J ClinExp Med.e-ISSN: 

2544-1361) w postaci książki abstraktów. 

4. Autor zgłaszający pracę musi być uczestnikiem Konferencji (w sposób zgodny z 

postanowieniami Regulaminu) oraz być autorem lub współautorem zgłaszanej pracy. 

Maksymalna liczba osób zgłoszonych do wystąpienia ustnego lub prezentacji posteru 

naukowego w trakcie trwania Konferencji nie może przekraczać 1 osoby. 

5. Abstrakty prac można zgłaszać za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie 

wydarzenia w terminie od 09.01.2023 roku do 28.02.2023 roku.  

6. Uczestnicy czynni zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu 

przesłanych abstraktów nie później niż 10.04.2023 roku.  



7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej 

Konferencji (http://rimsacongress.com) należy przesłać prezentację/poster naukowy 

w formacie .pdf oraz .pptxoraz, potwierdzenie płatności na adres mailowy 

Konferencji: rimsa.congress@gmail.com w terminie do 20.04.2023r. W tytule 

wiadomości należy zawrzeć następujące informacje: nazwa sesji naukowej, w której 

znajduje się zgłoszona praca - imię i nazwisko osoby prezentującej - temat zgłoszonej 

pracy. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższych terminów przesyłania 

abstraktów oraz gotowych prezentacji.  

9. Temat i abstrakt wystąpienia ustnego/posteru naukowego zgłaszany jest wyłącznie 

przez jednego autora. W przypadku podwójnej rejestracji uznane będzie wyłącznie  

ostatnie zgłoszenie. 

10. Abstrakty należy przesłać w języku angielskim. 

11. Abstrakt musi zawierać: 

- tytuł, 

- imiona i nazwiska wszystkich autorów pracy z wyszczególnieniem osoby 

prezentującej,  

- pełna nazwa reprezentowanej jednostki organizacyjnej (Koło Naukowe, 

Katedra/Instytut, Kolegium, Uniwersytet), 

- opiekuna naukowego jednostki organizacyjnej, 

- streszczenie zawartości pracy 

- słowa kluczowe (3 - 5 haseł) uszeregowane w kolejności alfabetycznej,  

Wzory abstraktów prac badawczych, przeglądowych oraz przypadków 

klinicznych znajdują się na stronie internetowej Konferencji. Abstrakt, który nie 

jest zgodny ze wzorem, nie będzie rozpatrywany przez Komitet Naukowy 

Konferencji.  

12. Abstrakt powinien zawierać max. 250 słów. Limit ten nie obejmuje tytułu pracy oraz 

danych autorów, opiekuna pracy i nazwy reprezentowanej jednostki. Wymagania 

techniczne nadesłanych abstraktów: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, tekst 

wyjustowany, interlinia 1,0. Abstrakt nie może zawierać tabel, wykresów oraz zdjęć. 

13. Maksymalna liczba autorów jednej pracy wynosi 5 osób.  

14. Jedna osoba może być autorem lub współautorem maksymalnie 3 zgłaszanych prac.  

W przypadku większej ilości prac, Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo 

odrzucenia wszystkich zgłoszonych abstraktów.  

15. Opiekuni naukowi zgłaszanych prac nie powinni być zgłaszani jako autorzy 

abstraktów. W przypadku umieszczenia opiekuna naukowego na liście autorów 

abstraktów, Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do usunięcia jego danych  z 

listy autorów. 

 

IV. Warunki prezentacji prac 

 

1. Zakwalifikowane prace mają prawo zostać przedstawione podczas Konferencji w 

sesji wskazanej przez Organizatora. W przypadku zgłoszenia zbyt dużej liczby prac w 

sesjach wystąpień ustnych, Komitet Naukowy może zdecydować o przesunięciu 

niezakwalifikowanej pracy do sesji posterowej. 

2. Sesje odbywać się będą zgodnie z harmonogramem Konferencji dostępnym na stronie 

internetowej http://rimsacongress.com oraz mediach społecznościowych wydarzenia 

(Facebook oraz Instagram).  
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3. Formą wygłoszenia pracy jest prezentacja ustna lub poster. 

4. Każda z prac może zostać przedstawiona przez maksymalnie jednego prelegenta. 

W dyskusji mogą uczestniczyć wszyscy współautorzy pracy.  

5. Czas trwania dyskusji po zaprezentowanej pracy wynosi maksymalnie 5 minut. 

6. Na wygłoszenie pracy badawczej przeznaczone jest maksymalnie 10 minut, pracy 

przeglądowej 7 minut, przypadku klinicznego oraz posteru naukowego 5 minut. W 

przypadku przekroczenia limitu czasowego Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo 

do przerwania wystąpienia.  

7. Kolejność wygłaszanych prac zostanie podana przez Organizatora minimum na dwa 

tygodnie przed rozpoczęciem Konferencji.  

8. Każdy uczestnik czynny ma możliwość zaprezentowania tylko 1 pracy w ramach 

Konferencji. 

9. Prezentacje multimedialne oraz poster powinny zostać przygotowane według 

szablonu przygotowanego przez Organizatora. Prezentacje należy przygotować tylko 

w formacie zgodnym z programem Microsoft PowerPoint. Prezentacje przygotowane 

w innych niż Microsoft PowerPoint programach (Prezi itp.) zostaną przyjęte do 

przedstawienia po konwersji do formatu zgodnego z Microsoft PowerPoint. 

10. Wszystkie głoszone prace będą oceniane przez Komitet Naukowy. Autorzy 

najlepszych prac otrzymują nagrodę i dyplom. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane 

tylko zarejestrowanym czynnym Uczestnikom konferencji, którzy wygłoszą pracę 

stacjonarnie.  

11. Komitet Naukowy będzie oceniać  prace według ściśle określonych kryteriów: 

wartość merytoryczna pracy (wprowadzenie, cel pracy, materiał, metody badawcze, 

wyniki, wnioski), sposób prezentacji, zmieszczenie się z prezentacją w 

przysługującym czasie, sposób prowadzenia dyskusji, wkład własny w przygotowanie 

pracy. Elementy pracy oceniane przez Komitet Naukowy podczas sesji plakatowej to 

wartość merytoryczna pracy, sposób i jasność przekazu informacji. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy przedstawiania nadesłanych 

prezentacji ustnych oraz posterów. 

 

V. Program konferencji  

1. Uczestnicy mogą przedstawiać wyniki swoich badań w ramach sesji:  

- Anestezjologii i intensywnej terapii 

- Chorób wewnętrznych 

- Chorób zakaźnych 

- Chirurgii  

- Chirurgii dziecięcej 

- Dentystyki  

- Dermatologii 

- Farmakologii  

- Genetyki 

- Ginekologii i położnictwa  

- Hematologii i onkologii 

- Immunologii i alergologii 

- Patomorfologii 

- Pediatrii i neonatologii 

- Medycyny sądowej 

- Neurologii i innych neuronauk 



- Nauk podstawowych  

- Psychiatrii 

- Radiologii 

- Sesji młodych doktorantów (PhDsession)  

- Sesja Varia  

- Urologii 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany sesji zgłoszonej przez uczestnika w 

formularzu rejestracyjnym. Organizatorzy mają prawo do łączenia poszczególnych 

sesji w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych prac.  

3. Warunkiem przeprowadzenia zaplanowanych przez Organizatora sesji, jest 

zakwalifikowanie co najmniej 5 prac zaprezentowanych przez 3 różne zespoły 

badawcze.  

 

VI. Warsztaty 

 

1. Uczestnicy Konferencji mają możliwość udziału w warsztatach naukowych. Oferta 

warsztatowa zostanie opublikowana odpowiednio wcześniej na stronie internetowej 

wydarzenia oraz mediach społecznościowych.  

2. Uczestnictwo w warsztatach możliwe będzie jedynie po wcześniejszej rejestracji 

przez odpowiedni formularz zgłoszeniowy oraz uiszczeniu opłaty pakietu 

warsztatowego określonego w punkcie VIII niniejszego regulaminu.  

3. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. 

4. Zapisy na warsztaty możliwe są od 09.01.2023 roku do wyczerpania wolnych miejsc.  

 

VII. Nagrody i wyróżnienia  

 

1. Członkowie Komitetu Naukowego w zależności od liczby prac w danej sesji, na 

podstawie liczby uzyskanych punktów może wyznaczyć I, II oraz III miejsce w danej 

sesji. Za wyjątkowo interesującą prezentację ustną lub poster, Komitet Naukowy 

może przyznać wyróżnienie. 

2. Wyniki konkursów w danych sesjach są niepodważalne i nie podlegają zmianie.  

3. Wszyscy zwycięzcy zostaną ogłoszeni w mediach społecznościowych wydarzenia. 

4. Nagrody i wyróżnienia nie będą wysłane pocztą.  

5. Nagrody za najlepsze wystąpienia należy odebrać w czasiezakończenia Konferencji 

lub w terminie do 14 dni od  zakończenia Konferencji w budynku A5 przy ul. Leszka 

Czarnego 4, 35-326 Rzeszów, Polska. 

 

VIII. Płatność 

 

1. RIMSA Congress 2023 jest płatna.  

2. Możliwe są trzy warianty pakietu uczestnictwa:  

1)  50 PLN/ 11 Euro – głoszenie pracy w formie prezentacji ustnej lub posteru 

naukowego oraz pakiet warsztatowy 

2) 250 zł/ 53 Euro - głoszenie pracy w formie prezentacji ustnej lub posteru 

naukowego, pakiet warsztatowy, możliwość uczestniczenia w uroczystym 

bankiecie Konferencji w dniu 27.05.2023 roku  



3) 20 zł/ 4 euro – pakiet warsztatowy. Możliwość uczestnictwa we wszystkich 

dowolnie wybranych warsztatach naukowych z dostępem do materiałów 

naukowych Konferencji. 

3. Udział bierny w konferencji jest bezpłatny.  

4. Opłaty Konferencyjne należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, po 

wypełnieniu formularzu rejestracyjnego i wybraniu odpowiedniego pakietu 

uczestnictwa.  

5. Odbiorca: Uniwersytet Rzeszowski 

Numer konta do wpłat w PLN: 37 1240 6960 1562 0000 0230 0148  

Numer konta do wpłat w EURO: 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135 

Numer SWIFT Banku PEKAO S.A.: PKOPPLPW 

6. W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko osoby prezentującej oraz tytuł 

prezentacji według schematu: Imię nazwisko – tytuł prezentacji.  

7. Płatność za udział czynny w konferencji należy uiścić po zatwierdzeniu przesłanego 

abstraktu przez Komitet Naukowy zgodnie z punktem III.7 niniejszego regulaminu.  

8. Po uiszczeniu opłaty należy niezwłocznie przesłać potwierdzenie transakcji na adres 

e-mail rimsa.congress@gmail.com 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników, osoby która nie 

prześle potwierdzenia uiszczenia opłaty w terminie do dnia 20.04.2023 roku.  

 

IX. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konferencji. 

2. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych 

danych osobowych Uczestników innym osobom lub Instytucjom. 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą 

tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem 

Konferencji. 

4. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są w 

celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych. 

5. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w Konferencji. 

6. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z 

przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie 

poufności informacji. 

 

X. Uczestnik w momencie rejestracji:  

1. Deklaruje autorstwo zgłoszonej pracy oraz nieograniczone prawa osobiste oraz 

majątkowe do pracy a także, że abstrakt oraz prezentacja lub poster naukowy nie są 

obciążone prawami osób trzecich i nienaruszają jakichkolwiek praw autorskich osób 

trzecich.  
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2. Udziela nieodpłatnej, nieograniczonej,  nieokreślonej czasowo ani miejscowo licencji 

zgłaszanego abstraktu, prezentacji lub posteru, Komitetowi Naukowemu i 

Organizacyjnemu RIMSA Congress 2023. 

3. Autor w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na 

utrwalanie, zwielokrotnianie w różnych formach, obrót oryginałem lub powstałymi 

egzemplarzami, rozpowszechnianie w tym odtwarzanie, reemitowanie i nadawanie 

przesłanego abstraktu oraz wygłoszonej prezentacji.  

 

XI. Przewidywana forma upowszechnienia 

 

 Publikacje recenzowanych przez Komitet Naukowy abstraktów prac Uczestników 

zostaną zamieszczone w formie Książki Abstraktów w European Journal of Clinical and 

Experimental Medicine UR (Eur J ClinExp Med.e-ISSN: 2544-1361).  

 

 

XII. Postanowieniakońcowe 

 

1. Regulamin Konferencji dostępny jest na stronie http://rimsacongress.com. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Konferencji. 

Modyfikacje Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie 

Konferencji. 

3. Kwestie sporne oraz nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konferencji. 

4. Przebieg Konferencji będzie fotografowany, nagrywany oraz udostępniany w 

mediach publicznych oraz społecznościowych. 

5. Uczestników Konferencji obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, fotografowania, 

udostępniania i rozpowszechniania przebiegu Konferencji bez wcześniejszej zgody 

Organizatora. 

6. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Konferencji z 

przyczyn od niego niezależnych. 

8. Koszt ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektów wydarzenia. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników, które 

mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

11. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: 

rimsa.congress@gmail.com 


