INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
1. Konferencja odbędzie się w Auli B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2A (budynek obok Rektoratu WUM).
2. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu
zamieszczonym w Internecie na stronie: http://wiosna.wum.edu.pl/rejestracja
a. uczestnictwo czynne od 15 stycznia 2018 r. do 4 marca 2018 r.
(do formularza należy załączyć streszczenie pracy w formacie .doc lub .rtf),
b. uczestnictwo bierne od 15 stycznia 2018 r. do 8 kwietnia 2018 r.
3. Potwierdzenie przyjęcia pracy zostanie przesłane drogą elektroniczną
4. Informacje o godzinie wystąpienia zostaną udostępnione na stronie Konferencji
5. Organizatorzy przyjmują wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci
(również studenci studiów doktoranckich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku
akademickim 2016/2017, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania
zgłaszanej pracy.
6. Wskazane jest, aby osoba prezentująca pracę była pierwszym autorem pracy.
7. Preferowane będą prace oryginalne.
8. Przewidziane są nagrody dla Laureatów Konferencji. Nagrodzone prace,
po przygotowaniu zgodnie z wymogami redakcyjnymi, mogą zostać opublikowane
w czasopismach, które objęły patronat medialny nad Konferencją.
9. Autorzy zakwalifikowanych do wygłoszenia prac zobowiązani są do przesłania na adres
wiosnazfizjo@wum.edu.pl , w podanym później terminie, prezentacji utworzonych w programie
PowerPoint 2003 lub nowszy lub flash-player i nie przekraczających 10 MB. Czas przewidziany na
prezentację zostanie podany wraz z potwierdzeniem przyjęcia pracy.
10. Organizatorzy przewidują sesję plakatową oraz sesję tematów wolnych.
11. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają uczestnikom
zarejestrowanym do 8.04.2018 r. Pakiet Konferencyjny zawierający: identyfikator, zeszyt
streszczeń (w wersji pdf, bądź na życzenie także w wersji papierowej) i certyfikat uczestnictwa.
12. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.
13. Przewidziane są warsztaty dla uczestników Konferencji. Aby zapisać się na warsztaty
należy wypełnić formularz rejestracyjny na warsztaty. Formularz będzie dostępny

na stronie: http://wiosna.wum.edu.pl/warsztaty. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie
jest osobiste potwierdzenie uczestnictwa na stanowisku rejestracyjnym w dniu Konferencji,
do końca trwania drugiej przerwy. Po tym czasie osoby, które nie zarejestrowały
się w formularzu internetowym, będą mogły zapisać się na warsztaty. Warunkiem są wolne
miejsca.

