
I. PAGRINDINIAI NUOSTATAI

1. Konferencija vyks 2017 metų gruodžio 1-3 dienomis Lublino Konferencijų centre, 
Grotgerro g. 2, Lublinas. 

II. Dalyvavimo ir darbo pristatymo taisyklės 

1. Konferencijos pristatymo dalyviais gali būti jaunieji mokslininkai iki 35 metų, 
doktorantai, gamtos ir medicinos mokslo studentai bei stažuotojai.

2. Moksliniai darbai bus pristatyti sekančiose temų grupėse:

 Gamtos mokslai : jaunieji mokslininkai

 Medicinos mokslai : jaunieji mokslininkai 

 Gamtos mokslai : doktorantai

 Medicinos mokslai : doktorantai 

 Gamtos mokslai : studentai

 Medicinos mokslai : studentai

 Plakatų pristatymas gamtos ir medicinos mokslų srityse : jaunieji 
mokslininkai 

 Plakatų pristatymas gamtos ir medicinos mokslų srityse : doktorantai



 Plakatų pristatymas gamtos ir medicinos mokslų srityse : studentai

3. Stažuotojai pristato savo darbus jaunųjų mokslininkų grupėje.

4. Darbus galima pateikti lenkų, anglų, ukrainiečių, rusų kalbomis.

5. Konferencijos metu bus priimami darbai : moksliniai, mediciniai, gamtiniai, 
samprotaujamojo charakterio.

6. Dabro prezentavimo laikas 7 minutės. Pokalbis įvyks po visų darbų pristatymo tam 
tikrose grupėse.

7. Plakato formatas A1, kurio dydis siekia 840 x 594mm (+/- 20 mm).

8. Kiekvienas pasirodymas/plakatas bus vertinamas Mokslo Komitetu, kuris pripažins 
Konferencijos Grand Prix ir I, II i III vietą, bei 4 pagyrimus kiekvienoje temų grupėje.

III. CERTIFIKATAI

1. Asmenims, pristatantiems plakatą ar prezentaciją, bus įteiktas dalyvavimo 
certifikatas.

2. Kiekvienas darbo bendrautorius gaus dalyvavimo Konferencijoje certifikatą.

3. Pasyviam dalyviui taip pat bus suteikiamas dalyvio pažymėjimas.

IV. DARBŲ PATEIKIMAS 

1. Užpildytą registracijos prašymą bei darbo anotaciją reikia persiųsti į el.pašto adresą 
info@conferencelublin.com iki 2017 metų lapkričio 3 dienos.

2. Anotacija privalo būti parašyta vienodu šriftu, be paryškinimų, pabraukimų, 
punktacijų bei be diagramų, lentelių ir piešinių.

3. Ženklų skaičius,kartu su tarpais, maksimaliai gali siekti 2000.

4. Maksimalus darbo autorių skaičius – 5 asmenys.

5. Bendraautoriais gali būti ne tik jaunieji mokslininkai, doktorantai, studentai ar 
stažuotojai.

6. Dalyvio anotacija bus paskelbta knygelėje, kurią gaus kiekvienas darbą pristatantis 
asmuo.



7. Autoriai sutinka su jų darbų, vardų ir pavardžių publikavimu knygelėje, 
konferencijos programoje ir konferencijos internetinėje svetainėje. Be to jie pripažįsta, 
kad susipažino su anotacijos, plakato ir prezentacijos turiniu. Konferencijos dalyvis 
leidžia organizatoriams naudoti jo asmeninius duomenys vien tik konferencijos 
reikalams, remiantys įstatymu dėl asmens duomenų apsaugos nuo rugsėjo 29 dienos 
1997 metų. 

8. Organizatoriai turi teisę nepriimti darbo iki lapkričio 12 dienos, jei bus rasti 
neatitikimai su bendrais konferencijos nuostatais.

9. Prezentacijas ppt ir pptx formate reikia pateikti organizatoriams minimaliai valandą
prieš temos grupės pristatymą.

V. APMOKĖJIMAS 

1. Dalyvavimo kaina:

- aktyvaus dalyvio 50 USD už vieną darbą ar plakatą,

- pasyvaus dalyvio 25 USD.

2.  Konferencijos dalyviai  patys apmoka transporto bei  nakvynės išlaidas,jei  tai  yra
būtina.

3. Įmokas už dalyvavimą prašome sumokėti į Organizatorių sąskaitą.

4. Apmokėjimo patvirtinimą būtina persiųsti iki 2017 metų lapkričio 15 dienos.

5.  Organizatoriai  priima  apmokėjimą  tik  tuo  atveju,  kai  bus  patvirtinti  atsiųsti
dokumentai. Apie tai asmuo bus informuotas.


