
Міжнародна конференція природничих та медичних наук:
молоді вчені, аспіранти, студенти.

I. Загальні положення.

1.  Конференція відбуватиметься з 1- 3 грудня 2017 року.
2.  Місце  проведення  концеренції:  Люблінський  конференц-
центр, вул. Гроттера 2, м. Люблін.

II. Умови участі і презeнтації робіт.

1.  До  участі  в  конференції  запрошуються  особи  віком  до  35
років, аспіранти і студенти природничих і медичних наук. 

2. Наукові роботи будуть представлені в наступних тематичних
сесіях. 
а) Природничі науки, молоді науковці;
б) Медичні науки, молоді науковці;
в) Природничі науки, аспіранти;
г) Медичні науки, аспіранти;
д) природничі науки, студенти;
е) медичні науки, студенти;
є) стендова сесія природних і медичних наук: молоді науковці;
ж) стендова сесія природних і медичних наук: аспіранти;
з) стендова сесія природних і медичних наук: студенти;
і)  Стажисти  презентують  свої  роботи  в  сесіях  для  молодих
науковців; 



й)Роботи  можуть  бути  представлені  польською,  англійською,
українською та російською мовами;
к)Для  участі  в  конференції  приймаються  роботи,  що  мають
характер:  оглядових,  дослідницьких,  опис  випадку  медичного
або природничого характеру, або споріднені;
л)  На презентацію наукової  роботи відводиться 7 хвилин. Після
усіх  презентацій  буде  проведена  дискусія;м)  Плакат  слід
доставити у форматі A1 тобто 840 x 594мм( /- 20 мм);
н) Кожен виступ/плакат буде оцінюваний Науковим Комітетом,
який визначає Гран Прі Конференції, також І, II і III нагороду, а
також 4 відзнаки в кожній з сесії.

III Сертифікати. 

1.  Кожна  особа,  що   бере  участь  в  Конференції   отримує
сертифікат участі. 
2.  Кожен  із  співавторів  роботи  отримає  сертифікат  участі  в
Конференції.
3. Слухач отримає сертифікат участі в Конференції.

IV.  Надсилання робіт

1.  Заповнену  реєстраційну  форму,  що  включає  анотацію
доповіді, слід вислати на адресу:  info@conferencelublin.pl до 03
листопада 2017r.
2. Анотація має бути написана одним шрифтом, без підкреслень,
жирних шрифтів, курсиву, одним кольором без таблиць, діаграм
і картин. Всі анотації повинні бути написані англійською мовою. 
3.  Кількість  знаків  з  пробілами  в  анотації  не  повинна
перевищувати 2000 слів.
4. Кількість авторів однієї роботи становить максимально 5 осіб.
5.  Співавторами робіт  можуть бути не тільки молоді  науковці,
але й аспіранти, студенти і стажисти.
6. Стаття кожного учасника буде опублікована в збірнику, який
отримає кожна особа,  котра представляла свою роботу, а також
визначений автор презентації.
7.  Автори  робіт  підтверджують,  що  ознайомилися  зі  змістом
статті, презентації або плакату, виражають згоду на публікацію
доповіді, імен і прізвищ авторів представленої роботи, назву їх
установи, в збірці  опублікованих анотацій, програмі,  а  також
інтернет  сторінці  конференції.  Зголошуючи   себе  до  участі  в
Конференції, учасник виражає водночас згоду на переробляння



персональних  даних  через  організатора  лише  на  потреби
Конференції  і  на  принципах,  виникаючих  із
загальнообов'язкових  положень  закону,  з  особливим
врахуванням  Закону  про  Охорону  приватних  даних  з  дня  29
серпня  1997  року  (Dz.  U.  Nr 133.  Poz.  833  з  пізнішими
поправками).

8. Організатори мають право не допустити роботи до участі  в
конференції   з 12 листопада 2017 р.,  у випадку, коли будуть
виявлені порушення в оформленні тексту.
9. Презентації у форматі ppt або pptx слід вислати організаторам
не менше ніж 1 год. перед початком даної секції.

V. Оплата

1. Вартість участі :
- активний учасник конференції — 50 USD  за одну роботу або
плакат;
- слухач -  25 USD.
2.  Учасники  конференції  самі  забезпечують  доїзд  до  місця
призначення, а також  проживання. 
3.  Оплату  за  участь  в  Конференції  просимо  переказати  на
рахунок Організатора.

VI. Інші питання

1. Детальна Програма Конференції буде опублікована до 15 
листопада 2017 р.


