
REGULAMIN SESJI PLAKATOWEJ ORGANIZOWANEJ W TRAKCIE XXX 

JUBILUSZOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU MEDYCYNY 

WETERYNARYJNEJ MAŁYCH ZWIERZĄT PSLWMZ 

 

§1  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych 

Zwierząt PSLWMZ zwany dalej „Kongresem” odbędzie się w dniach 17-20 listopada 2022 

r. w Łodzi.  

2. Organizatorem Kongresu jest Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych 

Zwierząt (w skrócie PSLWMZ) z siedzibą w Lublinie (20-094), ul. Lubartowska 68A lok. 

U5, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015583, NIP 712-22-93-

231, zwanym dalej „Organizatorem".  

3. Podstawę prawną organizacji Konkursu „SESJA PLAKATOWA” stanowią: paragraf 6 

ustęp 1 pkt „b” oraz paragraf 7 ustęp 1 punkt „a”  Statutu Polskiego Stowarzyszenia 

Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. 

4. Celem Sesji Plakatowej jest zaprezentowanie badań, obserwacji, opisów przypadków, 

doświadczeń klinicznych zarówno teoretycznych, jak i praktycznych z dziedziny 

medycyny weterynaryjnej małych zwierząt oraz funkcjonowania zakładów leczniczych dla 

małych zwierząt. 

5. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: pslwmz.conrego.pl 

6. Ekspozycja plakatów będzie dostępna dla Uczestników Kongresu w dniach 19-20 listopada 

2022 r. na terenie Foyer Kina 3D lub Foyer Balkonu Hali IV. 

 

§2  

ZGŁASZANIE PLAKATÓW 

 

1. Warunkiem udziału w Sesji Plakatowej jest:  

• zgłoszenie pracy zgodnie z wymogami określonymi w paragrafie 2 ustępy 5-9 

niniejszego Regulaminu w terminie do 03 października 2022 roku. 



• dokonanie rejestracji i uiszczenie opłaty za udział w Kongresie przez 

przynajmniej jednego autora – prezentującego plakat, zgodnie z Regulaminem 

uczestnictwa w „Jubileuszowym XXX Międzynarodowym Kongresie 

Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ”  

• dostarczenie Organizatorowi poprawnie przygotowanego plakatu zgodnie z 

wymogami określonymi w paragrafie 6 ustęp 1 Regulaminu do godziny 10:00 

w dniu 19 listopada 2022 r.   

2. Zgłaszane prace muszą być pracami oryginalnymi. Praca nie może być uprzednio 

publikowana ani prezentowana na innych Kongresach lub konferencjach naukowych.  

3. Autor (Autorzy) prac ponoszą wyłączną odpowiedzialność za poprawność i oryginalność 

przesłanego streszczenia i plakatu. 

4. Jeden uczestnik (prezentujący plakat) może prezentować tylko i wyłącznie jeden plakat, 

mimo iż może być autorem/współautorem kilku plakatów. 

5. Streszczenie plakatu należy przygotować w języku polskim lub języku angielskim, w 

formacie .doc. lub docx. Plik z streszczeniem nie może przekraczać 12 MB, należy go 

załączyć do formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: 

https://pslwmz.conrego.pl/sesja-plakatowa maksymalnie do dnia 03 października 2022 

roku. 

6. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje:  

• tytuł pracy w języku polskim i angielskim; 

• autora/ów;  

• adres e-mail osoby prezentującej;  

• numer telefonu osoby prezentującej; 

• afiliację autorów (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze 

współautorów, miejscowość, kraj);  

• określenie kategorii tematycznej zgłaszanej pracy;  

• treść streszczenia (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski, piśmiennictwo);  

• akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

PSLWMZ. 

7. W treści streszczenia nie powinny być umieszczane ryciny, tabele, diagramy, wykresy ani 

zdjęcia. Objętość streszczenia nie może przekraczać 3200 znaków (ze spacjami).  

8. Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca 

jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.  

https://pslwmz.conrego.pl/sesja-plakatowa


9. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od 

wszystkich współautorów.  

10. Autor/Autorzy, których streszczenia zostaną zakwalifikowane przez Organizatora do 

prezentacji plakatowej wraz z ewentualnymi uwagami i poprawkami, zostaną 

zawiadomieni przez Organizatora drogą elektroniczną (e-mailem), do dnia 12 października 

2022 r. Streszczenia zakwalifikowanych plakatów zostaną opublikowane w materiałach 

kongresowych.  

 

§3  

TERMINY 

 

1. Ostateczny termin zgłaszania streszczeń prac upływa 03 października 2022 r. Prace 

zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace 

zgłoszone w inny sposób niż opisany w paragrafie 2 ustęp 5 niniejszego Regulaminu.  

2. Powiadomienie autora/autorów o przyjęciu lub odrzuceniu przez Organizatora pracy 

nastąpi drogą elektroniczną do 12 października 2022 r.  

3. Gotowe plakaty przygotowane wg specyfikacji określonej w paragrafie 6 ustęp 1 

Regulaminu, które zostały zakwalifikowane do prezentacji na Kongresie muszą zostać 

dostarczone do Organizatora najpóźniej do godziny 10:00 w dniu 19 listopada 2022 r.  

 

 §4  

TEMATYKA ZGŁASZANEJ PRACY 

 

1. Tematyka zgłaszanych prac powinna dotyczyć badań, obserwacji, opisów przypadków, 

doświadczeń klinicznych zarówno teoretycznych, jak i praktycznych z dziedziny medycyny 

weterynaryjnej małych zwierząt oraz funkcjonowania zakładów leczniczych dla małych 

zwierząt  

 

§5  

OCENA PRAC 

 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  

2. Organizator nie przewiduje odwołania od decyzji Komisji Konkursowej. 

3. Kryteria oceny prac:  



a. treść, wartość merytoryczna,  

b. oryginalność,  

c. metodyka,  

d. przydatność dla praktyki klinicznej, 

e. sposób prezentacji zagadnienia. 

 

§6  

EKSPOZYCJA PLAKATÓW 

 

1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania plakatu wg poniższych 

wytycznych: 

a. język:  polski lub angielski 

b. forma: papierowa 

c. format:  A0  tj. szerokość 841 mm x  wysokość 1189 mm,  

d. układ:  pionowy 

e. wielkość czcionek:   tekst - co najmniej 20 pkt, nagłówki - co najmniej 36 pkt, 

 tytuł plakatu - 180 pkt - nie należy używać czcionek

 ozdobnych; 

f. tytuł:  w nagłówku plakatu, należy napisać cały tytuł z dużych liter.  

 Tytuł musi być podany w języku polskim i angielskim; 

g. autorzy:  należy wymienić z dużej litery - NAZWISKO, INICJAŁY, 

 tytuł naukowy, podkreślić nazwisko osoby prezentującej, 

 ponadto należy podać instytucję, wydział/dział, miejscowość,  

 kraj autorów; 

h. logo:  autorzy mogą wstawić logo instytucji, w której pracują, i/lub  

 instytucji, która wspiera projekt finansowo; 

i. część główna:  cele, materiał i metody, wyniki wraz z podsumowaniem 

 danych statystycznych oraz wnioskami za pomocą tekstu, 

 wykresów i liczb. 

2. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez dwa dni trwania Kongresu w dniach 19-20 

listopada 2022 r. na przygotowanych przez Organizatora tablicach/planszach. 

3. Niestawiennictwo uczestnika (prezentującego plakat) pracy zakwalifikowanej do 

prezentacji podczas Sesji Plakatowej skutkuje wycofaniem plakatu z konkursu. 

 



§7  

SESJA PLAKATOWA 

 

1. Sesja plakatowa odbędzie się w dniu 20 listopada 2022 roku w godzinach 10:35 - 11:05. 

W trakcie trwania Sesji Plakatowej oczekujemy każdorazowo obecności osoby 

prezentującej plakat oraz w miarę możliwości pozostałych autorów plakatu przy swoich 

plakatach.  

2. W trakcie Sesji Plakatowej przeprowadzony będzie konkurs doniesień plakatowych.  

3. Osoba prezentująca plakat, jak również pozostali obecni Autorzy plakatów zobowiązani 

są, by w czasie Sesji Plakatowej pozostawali cały czas przy swoich posterach tak, aby 

możliwa była wymiana poglądów i dyskusja, pomiędzy autorami, Komisją Konkursową i 

uczestnikami Kongresu.  

4. Po ocenie plakatów przez Komisję Konkursową, Organizator przyzna nagrody, dla 

autorów trzech najlepszych prac zgodnie z zapisami §9 niniejszego Regulaminu. 

5. Pula nagród wynosi do 10 000 zł. 

6. Nagrody wręczone zostaną na Hali IV w dniu 20 listopada 2022 w godzinach  12:45 - 

13:15 . 

 

§8 

 INFORMACJA 

 

1. Podanie danych: imię i nazwisko, e-mail, afiliacja (miejsce pracy) jest niezbędne do 

zgłoszenia pracy do Sesji Plakatowej. Zgłaszając swój udział w Sesji Plakatowej Autor 

(Autorzy) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie pracy do 

konkursu.  

3. Każdy autor ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, 

zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.  

 

§9 

 KONKURS 

 



1. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt dla osoby  

prezentującej (autora/współautora) trzech najlepszych prac zgłoszonych w Sesji 

Plakatowej, przyzna: 

•  jedną nagrodę główną, która składa się z dwóch części: nagrody 

rzeczowej oraz nagrody pieniężnej, która zostanie przekazana z zgodnie 

z zastrzeżeniem określonym w ustępie 2 niniejszego paragrafu. 

•  nagrodę za 2 miejsce - stanowi 1 wejściówka wraz z uroczystą kolacją 

na XXXI Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Medycyny 

Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ. 

• nagrodę za 3 miejsce - stanowi 1 wejściówki bez uroczystej kolacji na  

XXXI Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Medycyny 

Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ. 

2. Przyznana nagroda główna będzie wydana po potrąceniu należnego podatku 

dochodowego (zryczałtowany podatek dochodowy – 10% wartości przyznanej nagrody).  

3. Przyznaną nagrodę główną zwycięzca musi odebrać osobiście. 

4. W sumie zostaną przyznane i wręczone trzy nagrody ze wszystkich zgłoszonych prac na 

Sesję Plakatową. 

5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do przyznanej nagrody 

na osoby trzecie.  

6. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie wskazanym przez 

Organizatora. 

7. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas Ogłoszenia Wyników konkursu PSLWMZ i 

rozdania nagród jubileuszowego XXX Kongresu PSLWMZ, w miejscu i terminie 

wskazanym w paragrafie 7 ustęp 6 Regulaminu. 

8. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać protokół wydania przyznanej nagrody 

głównej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu udostępniany przez 

członków Komisji Konkursowej. Brak podpisu protokołu wydania przyznanej nagrody 

głównej skutkuje utratą przez zwycięzcę prawa do przyznanej nagrody. Podpisany 

protokół wydania przyznanej nagrody głównej stanowi dowód wydania nagrody. 

9. Przyznana nagroda główna jest wydawana zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361). 

10. Za wszelkie kwestie związane z realizacją przyznanych nagród oraz przebiegiem 

Konkursu odpowiada Organizator. 



11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania przyznanej 

nagrody głównej z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności 

niespełnienia przez zwycięzcę warunków wydania przyznanej nagrody, o których mowa 

w Regulaminie. W takim przypadku przyznana nagroda główna przepada na rzecz 

Organizatora. 

 

§10  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. 

3. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje drogą elektroniczną osoby 

biorące udział w Sesji Plakatowej. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd PSLWMZ 

i publikacji na stronie internetowej pslwmz.conrego.pl 

 

 

 

  

 

 

 

 Za Organizatorów 

 

 Prezes PSLWMZ 

     

 Lek. wet. Andrzej Lisowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Załącznik do Regulaminu Sesji Plakatowej organizowanej w trakcie  

XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ  

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYZNANEJ NAGRODY 

 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór przyznanej nagrody o wartości brutto .............................. 

złotych, na którą składa się:  

1. nagroda rzeczowa w postaci....................................................................................... 

            o wartości ...............................................................................................złotych oraz  

2. nagroda pieniężna w kwocie ......................................................................... złotych.  

 

Jednocześnie upoważniam Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych 

Zwierząt z siedzibą w Lublinie do potrącenia kwoty należnego podatku z nagrody pieniężnej 

i przekazania na konto właściwego Urzędu Skarbowego.  

 

Nagroda została odebrana dnia ................................................  

 

 

 

 

Imię i nazwisko ...................................................   Podpis................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


