
 

 

 

Regulamin Sesji Wyróżnionych Doniesień Zjazdowych 
organizowanej w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Farmacja weterynaryjna – rola farmaceuty w świecie leków 
przeznaczonych dla zwierząt” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Farmacja weterynaryjna 

– rola farmaceuty w świecie leków przeznaczonych dla zwierząt” jest Polskie 

Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Gdańsk, Aleja Generała Józefa 

Hallera 107, 80-416 Gdańsk. 

2. Każda osoba może przesłać do trzech doniesień zjazdowych (wymogi 

szczegółowe §2 i §3). 

3. W ramach Konferencji odbędzie się prezentacja wyróżnionych doniesień 

zjazdowych, zwana dalej „Prezentacją Wyróżnionych Prac Naukowych”.  

4. Doniesienia zjazdowe będą przyjmowane w terminie od 12 kwietnia do 2 maja 

2021 r. zgodnie z zasadami opisanymi w §2 oraz w §3. 

5. Ewaluację nadesłanych doniesień zjazdowych przeprowadzi Honorowy 

Komitet Naukowy, zwany dalej „Honorowym Komitetem Naukowym”. 

6. Wszystkie doniesienia zjazdowe, które pozytywnie przejdą weryfikację przez 

Honorowy Komitet Naukowy, zostaną opublikowane w e-booku „OKN 

Farmacja Weterynaryjna – rola farmaceuty w świecie leków przeznaczonych 

dla zwierząt”. 

7. Autorzy 6 doniesień zjazdowych wyróżnionych przez Honorowy Komitet 

Naukowy, otrzymają możliwość przedstawienia 15 min prezentacji swojej 

pracy podczas drugiego dnia Konferencji. 

  



 

 

 

8. Celem publikacji doniesień zjazdowych w ebooku „OKN Farmacja 

Weterynaryjna – rola farmaceuty w świecie leków przeznaczonym dla 

zwierząt” oraz Prezentacji Wyróżnionych Prac Naukowych jest przedstawienie 

dorobku naukowego studentów oraz naukowców specjalizujących się w  

farmakologii, toksykologii, farmacji i weterynarii. 

9. Informacja o Prezentacji Prac Naukowych zostanie ogłoszona na stronie 

wydarzenia „Farmacja weterynaryjna – rola farmaceuty w świecie leków 

przeznaczonych dla zwierząt” utworzonego na Fanpage’u PTSF Oddział 

Gdańsk: https://www.facebook.com/events/269980388049916.  

10. Prezentacja Prac Naukowych nie jest stworzona, administrowana ani 

sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym 

zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

11. Prezentacja Prac Naukowych odbędzie się 30 maja 2021 roku za 

pośrednictwem platformy Zoom w połączeniu z transmisją na platformie 

Youtube. Link do transmisji na platformie Youtube zostanie udostępniony 

uczestnikom zarejestrowanym do udziału w konferencji. 

12. Prezentacja Wyróżnionych Prac Naukowych nie jest stworzona, 

administrowana ani sponsorowana przez Zoom. Zoom jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez Zoom, Inc. 

13. Prezentacja Wyróżnionych Prac Naukowych nie jest stworzona, 

administrowana ani sponsorowana przez YouTube. YouTube jest znakiem 

towarowym zastrzeżonym przez YouTube, Inc. 

 

§2 ZGŁASZANIE DONIESIEŃ ZJAZDOWYCH 

1. Zgłoszenia pracy naukowej poprzez nadesłanie doniesienia zjazdowego drogą 

elektroniczna na warunkach określonych w Regulaminie, mogą dokonać  

studenci, doktoranci, a także wszystkie osoby zajmujące się działalnością 

naukową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

  



 

 

 

2. Zgłoszenie doniesienia zjazdowego oraz przedstawienie wyróżnionej 

prezentacji pracy naukowej podczas konferencji są bezpłatne.  

3. Każda osoba może zgłosić maksymalne trzy prace naukowe w formie 

doniesienia zjazdowego spełniającego wymagania zamieszczone w §3. 

4. Doniesienia zjazdowe należy przesłać na adres pwpn@ptsf.pl 

do  2 maja 2021 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie lub 

w inny niż w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie nie będą 

ewaluowane. 

5. W temacie wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie PWPN Farmacja 

Weterynaryjna – Imię i Nazwisko” . 

6. W treści wiadomości należy zawrzeć następujące informacje: 

● Tytuł pracy naukowej; 

● pełne imię i nazwisko Autora / Współautora / Współautorów; 

● e-mail osoby zgłaszającej; 

● telefon osoby zgłaszającej; 

● afiliację Autora/ Współautora/ Współautorów; 

● 3 słowa kluczowe 

 

7. Doniesienie zjazdowe należy dołączyć w załączniku do e-maila 

zgłoszeniowego. 

8. Warunkiem udziału w Prezentacji Wyróżnionych Prac Naukowych jest 

posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu. 

9. Osoba przesyłająca doniesienie zjazdowe oświadcza, że zapoznała się  

z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść, a także wyraża zgodę na 

udział w Prezentacji Wyróżnionych Prac Naukowych na zasadach określonych 

w Regulaminie. 

 

§3 DONIESIENIA ZJAZDOWE 

1. Doniesienia zjazdowe muszą być przygotowane w języku angielskim. 

  



 

 

 

2. Doniesienia zjazdowe powinny być nadsyłane w formacie posiadającym 

rozszerzenie doc lub docx. 

3. Objętość doniesienia zjazdowego wraz z grafikami nie może przekroczyć  

2 stron formatu A4 edytowanych z użyciem czcionki Arial w rozmiarze 12  

z odstępami 1,5, szerokość marginesów: 2,5 cm, tekst wyjustowany. 

4. Obiekty graficzne zamieszczone w zgłoszeniu to schematy, wzory 

matematyczne, tabele oraz wykresy. 

5. Obiekty graficzne  w doniesieniu zjazdowym należy zamieścić w formacie png. 

6. Czcionki stosowane w obiektach graficznych to Arial w rozmiarze 10 lub 

mniejszym z odstępami 1,0. 

7. Sposób cytowania w doniesieniu zjazdowym musi być zgodny z 

przedstawionymi poniżej wymaganiami i wzorami. 

 

Styl cytowania: 

Numery odnoszące się do piśmiennictwa umieszczone są w nawiasach 

kwadratowych ([1], [2], [3]) należy je umieścić w dowolnym miejscu tekstu. To 

samo odniesienie może być cytowane w tekście wielokrotnie pod tym samym 

numerem referencyjnym. 

 

Styl cytowania z użyciem oprogramowania komercyjnego:  

EndNote: https://endnote.com/style_download/numbered/ 

Mendeley: 'IEEE Transactions on Education' lub 'IEEE' 

Bibtex: 'ieeetr' 

 

Odniesienia do artykułu w czasopiśmie / konferencji: 

A.A. Author, "Articletitle," PeriodicalTitle, vol. Volume, no. Issue, pp.-pp., 

PublicationYear. 

A. Einstein, “General theory of relativity,” Annalen der Physik, vol. 49, no. 7, pp. 

769–822, 1916. 

  



 

 

 

L. D. Feisel, G. D. Peterson, O. Arnas, L. Carter, A. Rosa, and W. Worek, 

“Learning objectives for engineering education laboratories,” in Frontiers in 

Education, 2002. FIE 2002. vol. 2, pp. 1–4, 2002. 

 

Odniesienia do książek: 

A.A. Author, Title of work. City/State: Publisher, Year of Publication. 

D. Schunk, Learning Theories: AnEducationalPerspective. Pearson, 2012. 

 

Odniesienia do rozdziałów: 

A.A. Author, "ChapterTitle" in Title of work (Editorseds.), pp.-pp., City/State: 

Publisher, Year of Publication. 

R. Mota and D. Scott, “Chapter 5 - education and innovation,” in Education for 

Innovation and Independent Learning (R. Mota and D. Scott, eds.), pp. 55 – 71, 

San Diego: Elsevier, 2014. 

 

8. Referencje nie będą wliczane do limitu ilości stron doniesienia zjazdowego. 

Ilość źródeł nie może przekroczyć 10. 

 

§4 WERYFIKACJA DONIESIEŃ ZJAZDOWYCH 

1. Nadesłane doniesienia zjazdowe będą podlegały weryfikacji i dalszej ocenie 

przez Honorowy Komitet Naukowy powołaną przez Komitet Organizacyjny 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Farmacja weterynaryjna – rola 

Farmaceuty w świecie leków przeznaczonych dla zwierząt”. 

2. Zakwalifikowane doniesienia zjazdowe zostaną opublikowane w formie e-

booka: „OKN Farmacja Weterynaryjna – rola farmaceuty w świecie leków 

przeznaczonych  dla zwierząt”. 

  



 

 

 

3. O doniesieniach zjazdowych zakwalifikowanych do publikacji w e-booku „OKN 

Farmacja Weterynaryjna – rola farmaceuty w świecie leków przeznaczonych 

dla zwierząt” zadecyduje Honorowy Komitet Naukowy w następującym 

składzie: 

 Prof. dr hab.  Tomasz Grabowski; Polpharma Biologics SA; 

 Prof. dr hab. Wojciech Kamysz; Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; 

 Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski; Katedra Farmakologii i Toksykologii 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie; 

 Prof. dr hab. Janina Lulek; Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, 

UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 

 Prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz; Katedra Farmakologii i 

Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu; 

 Prof. dr hab. Paweł Szymański; Zakład Chemii Farmaceutycznej, 

Analizy Leków i Radiofarmacji, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi; 

 Prof. dr hab. Paweł Wiczling, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki 

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego. 

 

4. Doniesienia zjazdowe nie spełniające wymagań zamieszczonych w niniejszym 

Regulaminie, nie będą podlegały ewaluacji. 

5. Autorzy doniesień zjazdowych wyróżnionych do prezentacji podczas 

Prezentacji Wyróżnionych Prac Naukowych, zostaną o tym powiadomieni 

przez Organizatorów Konferencji drogą elektroniczną do 16 maja 2021 r. 

(szczegółowy przebieg Prezentacji Wyróżnionych Prac Naukowych został 

omówiony w §5). 

6. Nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Honorowego Komitetu 

Naukowego, decyzja ma charakter ostateczny. 

  



 

 

 

§5 PRZEBIEG PREZENTACJI WYRÓŻNIONYCH PRAC NAUKOWYCH 

1. Prezentacja wyróżnionych prac naukowych odbędzie się drugiego dnia 

konferencji 30 maja 2021 r. w dwóch sesjach trwających po 1 godzinę 15 

minut każda. 

2. Podczas obu sesji zaprezentowanych zostanie 6 prezentacji. Maksymalny 

czas trwania prezentacji wynosi 15 min. Po każdej prezentacji przewidziany 

jest czas na pytania do Autorów pracy (10 minut). 

3. Sesje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy Zoom oraz za 

pośrednictwem platformy YouTube dla zarejestrowanych uczestników 

konferencji. 

4. Kolejność prezentacji wyznacza organizator, dokładny harmonogram 

prezentacji prac naukowych zostanie przekazany autorom najpóźniej 7 dni 

przed terminem prezentacji. 

 

§5 PREZENTACJE WYRÓŻNIONYCH PRAC NAUKOWYCH 

1. Prezentacja musi być przygotowana w języku polskim. 

2. Prezentacja musi być przygotowany w postaci slajdów i zapisana w formacie 

PDF. Należy ją przygotować z wykorzystaniem wzoru nadesłanego przez 

organizatora.  

3. Wzór prezentacji zostanie przekazany autorom wyróżnionych prac naukowych 

nie później niż na 14 dni przed Konferencją. 

4. Prezentacja powinna zostać dostarczony do 28 maja do godz. 23.59. W 

przypadku braku możliwości dostarczenia prezentacji lub braku możliwości jej 

wygłoszenia, Autor powinien skontaktować się z Komitetem Organizacyjnym 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyróżnieniu pracy. 

  



 

 

 

§6 NAGRODY 

1. Dla autorów Autorów wyróżnionych doniesień zjazdowych  przewidziana jest 

nagroda rzeczowa o wartości 100 zł. 

2. Nagroda zwolniona jest z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 

ustawy o PIT Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350. 

3. Nagroda zostanie przesłana po wcześniejszym kontakcie drogą elektroniczną. 

4. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy (imię i nazwisko) na Fanpage 

PTSF Oddział Gdańsk na portalu Facebook. 

5. Autor wyróżnionego doniesienia zjazdowego nie może przekazywać nagród 

na rzecz osób trzecich oraz wymienić nagrody na jej równowartość pieniężną. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Autora wyróżnionego doniesienia 

zjazdowego.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane 

przez Autora wyróżnionego doniesienia zjazdowego, w szczególności za 

zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Autora, któremu 

przyznano nagrodę. 

8. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania 

na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony dana osoba może zostać 

wykluczona z Prezentacji Wyróżnionych Prac Naukowych. 

9. Wyróżniony może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu 

ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

  



 

 

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest: Polskie Towarzystwo Studentów 

Farmacji z siedzibą przy ulicy Banacha I, 02-097 Warszawa, NIP:  

5272769125, który przetwarza dane osobowe Użytkowników (Uczestników) 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji doniesień zjazdowych oraz 

przeprowadzenia Prezentacji Prac Naukowych, a także stworzenia e-booka 

„OKN Farmacja Weterynaryjna- rola farmaceuty w świecie leków 

przeznaczonych dla zwierząt” 

3. Zgłaszający doniesienie zjazdowe wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim dla celów ewaluacji 

doniesień zjazdowych oraz przeprowadzenia Prezentacji Prac Naukowych, a 

także stworzenia e-booka „OKN Farmacja Weterynaryjna- rola farmaceuty w 

świecie leków przeznaczonych dla zwierząt”.  

4. Zgłaszający doniesienie zjazdowe wyraża zgodę na świadczenie usług drogą 

elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem ewaluacji doniesień 

zjazdowych oraz Prezentacji Prac Naukowych, a także stworzenia e-booka 

„OKN Farmacja Weterynaryjna- rola farmaceuty w świecie leków 

przeznaczonych dla zwierząt” 

5. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie  

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 

i nie będą przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar 

Gospodarczy). 

  



 

 

 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ewaluacji nadesłanego 

doniesień zjazdowych oraz przeprowadzenia Prezentacji Prac Naukowych, a 

także stworzenia e-booka „OKN Farmacja Weterynaryjna- rola farmaceuty w 

świecie leków przeznaczonych dla zwierząt”. 

5. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa. 

6. Autorzy prac ponoszą wyłączną odpowiedzialność za poprawność 

przesłanych doniesień zjazdowych. 

7. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komitet 

Organizacyjny. 

8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z jego opublikowaniem na stronie 

wydarzenia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Farmacja weterynaryjna – 

rola farmaceuty w świecie leków przeznaczonych dla zwierząt” na portalu 

Facebook. 

 


