Regulamin konkursu
Dla studentów, studenckich kół naukowych oraz doktorantów
biorących udział w konkursie
na najlepszy plakat
podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej
Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt
Szczecin, 11 czerwca 2021r.
Organizator główny konferencji:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne oddział szczeciński
Forma konferencji:
on-line, przy wykorzystaniu MS Teams.
Miejsce konferencji:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ul. K. Janickiego 29

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest komitet organizacyjny konferencji Środowisko a zdrowie
i dobrostan ludzi i zwierząt
2. Organizator przeprowadza konkurs podczas Konferencji Środowisko a zdrowie i
dobrostan ludzi i zwierząt
3. Celem konkursu jest prezentacja wyników badań naukowych oraz promocja osiągnięć
naukowych z zakresu nauk przyrodniczych.
II. Uczestnicy i warunki konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci i doktoranci, którzy przygotowali postery i
zarejestrowali się jako uczestnicy konferencji.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja i wypełnienie postanowień Regulaminu
konkursu.
3. Najlepsze plakaty zostaną wybrane na podstawie prezentacji plakatów,
przeprowadzonej podczas sesji plakatowej w ramach konferencji odbywającej się w
dniu 11 czerwca 2021 roku, rozpoczynającej się o godz. 9.00.
4. Konkurs odbędzie się w 2 sekcjach:
− studenckiej
− doktoranckiej
5. W każdej sesji zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III -miejsca.
Komisja może przyznać wyróżnienia.
6. W przypadku zgłoszenia do konkursu w danej sekcji mniej jak 5 plakatów, komisja
zastrzega sobie prawo przyznania mniej nagród.
7. Wyniki prac komisji konkursowej zostaną ogłoszone podczas zakończenia konferencji.
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III. Zasady przyznawania nagród
1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa. Członkami komisji konkursowej są
organizatorzy Sesji Młodych Naukowców, wchodzący w skład Komitetu
Organizacyjnego Konferencji.
2. Komisja konkursowa odpowiedzialna jest za:
- sprawowanie nadzoru nad prawidłową organizacją i przebiegiem konkursu,
- dokonywanie wykładni postanowień regulaminu.
3. Komisja konkursowa sporządzi pisemny protokół z przebiegu prowadzonych działań.
4. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
IV. Zasady prezentacji posteru
1. Format posteru - wysokość do 1000 mm, szerokość do 707 mm (nie większy jak format
B1).
2. Autorzy posterów zobowiązani są do przesłania plakatu drogą elektroniczną na adres
organizatorów konferencji, najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku.
3. Poster powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko/-a autora/-ów pracy, nazwę uczelni (lub
nazwę studenckiego koła naukowego), cel, metodę badawczą oraz
wyniki/rezultaty/podsumowanie.
V. Procedura wyłonienia zwycięskich plakatów
1.
−
−
−
−

Plakaty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:
Oryginalność pracy i waga podejmowanej problematyki (0-10 pkt)
Zastosowane metody badawcze (0-4 pkt)
Przedstawienie problemu od strony graficznej (0-3 pkt)
Styl i poprawność językowa (0-3 pkt)
VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się z
organizatorami konkursu.
Przewodnicząca Komisji konkursowej Młodych
Naukowców
Dr hab. Renata Pilarczyk, prof. ZUT
Komisja konkursowa Młodych Naukowców:
Dr hab. Renata Pilarczyk, prof. ZUT – przewodnicząca
Prof. dr hab. Irena Baranowska-Bosiacka
Prof. dr hab. Izabela Gutowska
Dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW
Dr hab. Dariusz Gączarzewicz, prof. ZUT
Dr Agata Stapf-Skiba
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