
REGULAMIN 

 
V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Doktorantów  

„W kręgu myśli Paracelsusa” 

 
Salutem spiritus vinum, 

czyli o dobrodziejstwach prozdrowotnych substancji naturalnych 
 

 

 

 

 

 

 

1. Organizatorami V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych  
i Doktorantów „W kręgu myśli Paracelsusa” są członkowie Toksykologicznego Koła 
Naukowego, Enologicznego Koła Naukowego oraz Doktoranci Wydziału 
Farmaceutycznego UJ CM.  

2. Konferencja odbędzie się dn. 24 kwietnia 2020 r. w budynku Międzynarodowego 
Centrum Kultury przy ul. Rynek Główny 25 w Krakowie i stanowić będzie integralną 
część I Krakowskiego Forum Uprawy Winorośli, Enologii i Winoterapii VITI-ENO-
PHARM 2020. 

3. Skład Komitetu Organizacyjnego:  

• Koordynator Główny: Inessa Leonovich 

• Zastępca Koordynatora Głównego: Joanna Wierciak 

• Koordynator ds. finansów: Michał Musiał 

• Koordynator ds. logistyki: Paulina Janiszewska 

• Koordynator ds. promocji: Julia Krempaska 

• Koordynatorzy ds. rejestracji: Agnieszka Tataruch 
4. Nad poziomem merytorycznym wygłoszonych wystąpień czuwać będzie powołany  

do tego celu Komitet Naukowy pod przewodnictwem Kierownika Katedry i Zakładu 
Toksykologii UJ CM – dr hab. Marii Walczak, prof. UJ, w skład którego wchodzą 
pracownicy naukowi Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. 

5. Konferencja skierowana jest do Studentów studiów I, II i III stopnia.  
6. Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski.  
7. Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona będzie przedstawieniu w ujęciu 

multidyscyplinarnym (nauk farmaceutycznych, biologicznych, biochemicznych, 
medycznych i innych) zagadnień związanych z prozdrowotnym działaniem substancji 
naturalnych m.in. tych obecnych w winie. Tematyka nie ogranicza się jednak wyłącznie 
do powyższej problematyki i jak co roku obejmuje również zagadnienia z zakresu 
szeroko pojętej toksykologii i farmakologii.  

8. Na podstawie abstraktów wystąpień nadesłanych przez Uczestników, sesje plenarne 
(referaty) zostaną podzielone na kilka paneli tematycznych. 

9. Forma prezentacji: prezentacje ustne i sesja plakatowa. 
10. Prezentacje ustne: max. 10-minutowe wystąpienie (7 min. referat + 3 min. dyskusja).  



11. Sesja plakatowa: maksymalny rozmiar posteru: 1200 x 900 mm. Wszystkie 
zaakceptowane plakaty będą wywieszone 24 kwietnia 2020 r. do godziny 14:30. 
Każdemu Uczestnikowi sesji plakatowej zostanie przydzielone stanowisko. 
Organizatorzy zapewnią wyposażenie techniczne do montażu plakatów. 

12. Każdy czynny Uczestnik może przedstawić tylko jeden referat/plakat. Jeśli Uczestnik 
będzie autorem lub współautorem kilku doniesień, uiszcza tylko jedną opłatę 
konferencyjną. 

13. Referat/plakat może być prezentowany przez maksymalnie 2 osoby. 
14. Akceptowane prace: w przypadku Studentów studiów I i II stopnia - prace 

przeglądowe oraz oryginalne; w przypadku Doktorantów – wyłącznie prace 
oryginalne. 

15. Istnieją dwie formy uczestnictwa w Konferencji: udział czynny (prezentacja 
referatu/plakatu, zapewniony pakiet konferencyjny – po uiszczeniu opłaty 
konferencyjnej) oraz udział bierny (brak wystąpienia wraz z zapewnionym pakietem 
konferencyjnym - po uiszczeniu opłaty konferencyjnej). 

16. W skład pakietu konferencyjnego *VITI-ENO-PHARM 2020 (por. punkt 24. 
Regulaminu dot. zróżnicowanych wysokości opłat konferencyjnych) wchodzą: 
materiały konferencyjne (w tym książka abstraktów), przerwy kawowe, lunch  
(24-25.04.2020 r.), uroczysta kolacja (24.04.2020 r.), oraz wyjazd integracyjny do 
Winnicy Uniwersyteckiej “Nad Dworskim Potokiem” (25 kwietnia 2020 r., przejazd 
autokarem, ognisko i degustacje win).  
 

W skład pakietu konferencyjnego **PARACELSUS wchodzą: materiały konferencyjne 
(w tym książka abstraktów), przerwy kawowe, lunch (24. 04.2020 r.). 
 

Zapewnienie pakietu konferencyjnego jest możliwe wyłącznie po terminowym 
uiszczeniu opłaty konferencyjnej – dot. uczestnictwa czynnego i biernego. 

17. Czynni Uczestnicy zobowiązani są do rejestracji przez formularz rejestracyjny: 
https://forms.gle/Af73jtan9M3nLxm4A do dn. 28.03.2020 r. oraz przesłania abstraktu 
na adres: abstrakty.paracelsus@gmail.com. Termin nadsyłania abstraktów mija 
01.04.2020 r. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą przyjmowane. 

18. Abstrakty należy przygotować według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej 
Konferencji: https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-toksykologii/konferencja-

w-kregu-mysli-paracelsusa/. 
19. Prezentacje multimedialne (.ppt/.pptx/.pdf) należy przesłać Organizatorom  

do 21.04.2020 r. na adres: abstrakty.paracelsus@gmail.com.  
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji tematów. Wystąpienia będą 

przyjmowane bądź odrzucane przez Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych 
abstraktów. 

21. Jeżeli liczba przesłanych abstraktów wystąpień ustnych będzie zbyt duża, 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji streszczeń. Uczestnicy nie 
zakwalifikowani do udziału sesji ustnej, będą proszeni o przygotowanie swojego 
wystąpienia w formie plakatu.  

22. Bierni Uczestnicy są zobowiązani do rejestracji przez formularz rejestracyjny: 
https://forms.gle/Af73jtan9M3nLxm4A do dn. 07.04.2020 r. 

23. Zarówno Uczestnicy bierni jak i czynni zobowiązani są do uiszczenia opłaty 
konferencyjnej. 
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24. Opłaty konferencyjne (płatne przelewem):  
 

Uczestnik 
VITI-ENO-PHARM 2020 

Dzień I 
VITI-ENO-PHARM 2020 

Dzień II Paracelsus Cena 

Osoba nie posiadająca 
statusu studenta 

Udział: 
czynny/bierny 

Udział: 
czynny/bierny 

Udział: bierny 450 zł * 

Student/Doktorant Udział: bierny Udział: bierny Udział: bierny 200 zł * 

Student/Doktorant Udział: bierny Udział: bierny Udział: czynny 250 zł * 

Student/Doktorant Udział: - Udział: - Udział: czynny 50 zł ** 

Student/Doktorant Udział: - Udział: - Udział: bierny 40 zł** 
 

*pakiet konferencyjny VITI-ENO-PHARM 2020 

**pakiet konferencyjny PARACELSUS 

 
 

Opłatę konferencyjną należy uiścić do 03.04.2020 r.  
 
Numer konta oraz dane do przelewu zostaną podane na stronie internetowej Konferencji. 

 
25. Potwierdzenie wpłaty należy wysłać na adres konferencja.paracelsus@gmail.com  

do dnia 03.04.2020 r. 
26. Uczestnik nie będący autorem doniesienia (Uczestnik bierny) może otrzymać pakiet 

konferencyjny wyłącznie po uiszczeniu opłaty; w przeciwnym razie może uzyskać 
status wolnego słuchacza bez otrzymania materiałów konferencyjnych. 

27. Sesje plenarne oraz wykłady zaproszonych gości są dostępne dla wolnych słuchaczy  
i nie wymagają rejestracji. 

28. Organizatorzy mają możliwość wystawienia faktur dla Uczestników Konferencji.  
W formularzu rejestracyjnym istnieje możliwość podania danych niezbędnych  
do otrzymania faktury VAT. Dodatkowe informacje na temat uzyskania faktury będą 
dostępne na stronie internetowej. 

29. Organizatorzy Konferencji NIE zapewniają noclegu Uczestnikom. 
30. Każdy Uczestnik, tak czynny jak i bierny, otrzyma certyfikat potwierdzający 

uczestnictwo w Konferencji. 
31. Komitet Naukowy wyróżni trzy wystąpienia ustne oraz jedno wystąpienie w sesji 

plakatowej. 
 

32. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych dla celów organizacji Konferencji. 

33. Każdy Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie  
przez Komitet Organizacyjny V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych  
i Doktorantów „W kręgu myśli Paracelsusa” swojego wizerunku utrwalonego w postaci 
zdjęć wykonanych w ramach Konferencji. Zgoda dotyczy rozpowszechniania wizerunku 
na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego, na profilu Konferencji  
na Facebook’u oraz w przekazie prasowym, wyłącznie w celach informacyjnych  
i promocyjnych. Zgoda ma charakter bezterminowy i nie ma ograniczeń terytorialnych. 

34. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Programie Konferencji. 
35. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przenoszenia referatów między panelami 

tematycznymi w uzasadnionych przypadkach. 
36. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.  
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