
 

REGULAMIN ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW 

 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zgłaszania abstraktów na konferencję 

„Podkarpackie Dni Dermatologii | Psoriasis & Lupus” organizowaną przez 

MedicaExpert Conference Mateusz Lubarski (zwanym dalej „Organizatorem”). 

2. Przesłanie abstraktu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie, drogą elektroniczną w formie, która 

umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  

 

§ 2 

Zgłaszanie prac 

1. Abstrakt należy przygotować w Formularzu zgłaszania abstraktu umieszczonym na 

stronie www wydarzenia: www.pdd2022.pl  

2. Abstrakt należy przesłać za pomocą Formularza zgłaszania abstraktu do dnia 

17.02.2022.  

3. W formularzu abstraktu należy podać: imię i nazwisko autora/autorów, adres e-mail 

autora/autorów, numer telefonu autora/autorów, miejsce pracy autora/autorów. 

4. W formularzu abstraktu nie należy umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć. 

5. Objętość streszczenia nie może przekraczać 2000 znaków. 

6. Zgłoszenie abstraktu jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy  

od wszystkich jej współautorów. 

7. Po upływie wyznaczonego terminu nie będzie możliwości przesyłania prac. 

8. Ewentualne pytania dotyczące zgłaszania prac należy kierować do Biura Konferencji  

na adres e-mail: pdd@medicexpert.pl  

 

§ 3 

Prezentacja prac 

 

1. Przesłane prace, zostaną opublikowane w programie wydarzenia. 

2. Autorzy są zobowiązani do wyznaczenia jednej osoby (Autora prezentującego), która 

zaprezentuje pracę podczas wydarzenia na żywo. 

3. Jeśli abstrakt zostanie zaakceptowany przez Komitet Naukowy, Autor prezentujący 

zostanie o tym powiadomiony mailowo. 

4. Czas na prezentację pracy podczas wydarzenia nie może przekroczyć 5 min. 

5. O terminie prezentacji prac Autorzy prezentujący zostaną powiadomieni mailowo. 

http://www.pdd2022.pl/
mailto:pdd@medicexpert.pl


 

 

 

 

 

§ 4 

Darmowe uczestnictwo 

 

1. Autor prezentujący abstrakt upoważniony jest do darmowego uczestnictwa  

w konferencji. 

2. Po zgłoszeniu abstraktu Autor otrzymuje indywidualny link upoważniający do 

darmowej rejestracji na wydarzenie. 

3. Darmowa rejestracja obejmuje zniżkę tylko i wyłącznie na fee konferencyjne.  

4. Darmowa rejestracja na wydarzenie jest możliwa do 20.02.2022. 

 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu  

oraz terminie wejścia zmian w życie Autorzy zostaną poinformowani mailowo. 

2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 


