REGULAMIN ZGŁOSZENIA ABSTRAKTU NA
5. OGÓLNOPOLSKI KONGRES RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
1. Organizatorem Konkursu jest ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale
zakładowym w wysokości: 9 000,00 zł.
2. Zgłoszenia abstraktu można dokonać do dnia 20 sierpnia 2017 r. roku za pomocą
formularza on-line znajdującego się na stronie www.ratownicymedyczni.com. Należy
wypełnić wszystkie wymagane w formularzu pola. Objętość abstraktu: max. 300 słów.
Formularz automatycznie przelicza słowa – większa liczba słów nie będzie rejestrowana.
Pola wymagane do wypełnienia:
 Tytuł wystąpienia
 Autor/autorzy
 Reprezentowana instytucja
 Osoba prezentująca
 Opis prezentowanej treści (streszczenie wykładu) – max. 300 słów
3. Abstrakt można zgłosić do jednej z niżej wymienionych sesji:












neurologia
farmakologia
ratownictwo specjalistyczne
pediatria
postępowanie ratownicze w amputacjach
prawo
kardiologia
psychiatria i psychologia
medycyna sądowa
codzienna praktyka
ratownictwo medyczne na świecie

4. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu abstraktu, osoba zgłaszająca otrzyma
potwierdzenie przyjęcia. Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane przez Komitet
Naukowy, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem) do dnia
22 września 2017 roku. Komitet Naukowy może uzależnić zakwalifikowanie abstraktu
od dokonania przez autora określonych zmian, o czym autor zostanie powiadomiony.
W przypadku braku odpowiedzi ze strony autora w terminie 72 godzin od wysłania
wiadomości przez Organizatora, Organizator ma prawo wyeliminować dany abstrakt
z udziału w konkursie. Wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania abstraktu zostaną
przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji. Informacje o zakwalifikowanych
abstraktach, tj., w szczególności, imię i nazwisko autora i współautorów, tytuł pracy oraz

termin jej prezentacji, znajdą się także po 22 września 2017 roku na stronie
internetowej kongresu, co osoba zgłaszająca abstrakt akceptuje.
5. Osoby zgłaszające abstrakt są zobowiązane do zgłoszenia udziału w Kongresie i opłaty
uczestnictwa. Informacje dotyczące sposobu zgłaszania uczestnictwa oraz dokonania
opłaty zamieszczone są na stronie internetowej kongresu www.ratownicymedyczni.com
6. Wszystkie zakwalifikowane abstrakty zostaną umieszczone w Programie Kongresu.
7. Osoba zgłaszająca pracę oświadcza, że jest do tego uprawniona, tj. w szczególności, że
jest jej autorem lub współautorem. Jeżeli osoba zgłaszająca pracę jest jej współautorem,
powinna podać imiona i nazwiska pozostałych współautorów, a zgłoszenie przez nią
pracy jest jednoznaczne ze złożeniem zapewnienia, że pozostali współautorzy wyrazili
zgodę na zgłoszenie pracy, a także, że znają i akceptują niniejszy regulamin.
W przypadku, gdyby jednak zgłoszenie pracy naruszało prawa osoby trzeciej, osoba,
która dokonała takiego zgłoszenia, zwolni ZiZ Centrum Edukacji Spółkę z o.o.,
z odpowiedzialności za naruszenie praw osoby trzeciej.
Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na jej wykorzystanie na
potrzeby 5. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych w tym
w szczególności na publikację w Programie Kongresu.
8. Zgłoszone prezentacje odbywają się podczas dwóch dni trwania kongresu tj. 13 i 14
października 2017 roku w trakcie poszczególnych sesji. Prezentujący proszeni są
o przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji w programie PowerPoint. Do dyspozycji
prelegenta będzie rzutnik multimedialny wraz z komputerem.
9. Z
prezentowanych
wystąpień
zostanie
wybrana
najlepsza
prezentacja
5. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych.
Podczas każdej sesji prowadzący sesje (moderatorzy) wypełniają ankietę oceniającą
dana prezentację.
Ocenie podlega: znaczenie prezentacji dla codziennej pracy w medycynie ratunkowej,
wpływ pracy na zmianę postępowania w medycynie ratunkowej, zastosowanie
prezentowanej treści w praktyce, zawartość elementów poprawy jakości, sposób
wygłoszenia prezentacji (zrozumiałość, akcentacja, dykcja itd.), sposób radzenia sobie
prelegenta z podniesionymi podczas ewentualnej dyskusji problemami.
Ocena poszczególnych kryteriów odbywa się w skali od 1 do 6, gdzie 1 niedostatecznie, 2 – minimalnie, 3 - dostatecznie(50/50), 4 - dobrze, 5 – bardzo dobrze,
6 – wspaniale.
Wygrywa praca, które otrzyma najwyższą liczbę punktów.
10. Autor najlepszej prezentacji otrzyma dyplom oraz symboliczną nagrodę rzeczową
w postaci publikacji o tematyce medycznej.
11. W przypadku uznania za zasadne przez Komitet Naukowy, Organizator dopuszcza
ewentualną możliwość zorganizowania sesji plakatowej. W takim przypadku

szczegółowe zasady organizacji takiej sesji zostaną określone w niniejszym
odrębnym regulaminie.

lub

12. Organizator zastrzega sobie, bez podania przyczyny, możliwość przeniesienia
prezentacji ustnej na sesję plakatową.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku
zmiany postanowień regulaminu lub wprowadzenia odrębnego regulaminu w zakresie
sesji plakatowej –zmieniony lub odrębny regulamin zostaną ogłoszone na stronie
internetowej http://ratownicymedyczni.com/abstrakty.html

