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Regulamin Konkursu „w drodze na EUROBIOTECH 2019” 

- na najlepszy abstrakt naukowy z dziedziny agrobiotechnologii lub medycyny personalizowanej 

 

Celem organizacji niniejszego Konkursu jest zachęcenie pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do 

aktywnej promocji prowadzonych badań naukowych oraz wsparcie procesu komercjalizacji wyników 

tych badań  poprzez nawiązywanie współpracy z otoczeniem biznesowym Uczelni. 

  

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego (dalej: „CTT 

UG”) we współpracy z Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, zwani dalej wspólnie: 

„Organizatorami”. 

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych abstraktów naukowych poświęconych wiodącej tematyce 

VII edycji Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2019 (dalej: „Kongres 

EUROBIOTECH 2019”), jaką jest „agrobiotechnologia i medycyna personalizowana”.  

 

§ 2.  

Zasady udziału w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pracownicy naukowi lub naukowo-dydaktyczni 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone abstrakty prezentacji ustnych lub abstrakty prezentacji w formie 

plakatów przedstawiających omawiane zagadnienie. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić w Konkursie tylko jedną propozycję abstraktu.  

4. Uczestnik Konkursu, zgłaszając pracę konkursową, oświadcza, że prezentowany abstrakt wystąpienia 

oraz treść wystąpienia, którego abstrakt dotyczy, nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób 

trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 

 

§ 3.  

Wymogi formalne dotyczące abstraktu 

 

1. Abstrakt powinien być przygotowany w dwóch wersjach językowych - w języku polskim i w języku 

angielskim. 

2. Abstrakt powinien zawierać tytuł. Tytuł abstraktu nie powinien przekraczać 25 słów. 

3. Tekst zasadniczy abstraktu nie powinien przekraczać 400 słów.  

4. Abstrakt powinien zawierać słowa kluczowe. Uczestnicy Konkursu mogą wskazać maksymalnie 5 słów 

kluczowych.  

5. Jeżeli abstrakt dotyczy prezentacji w formie plakatu przedstawiającego omawiane zagadnienie, należy 

uwzględnić pionowy format plakatu oraz jego wymiary, które nie mogą przekraczać 90 cm szerokości 

i 140 cm wysokości.  

6. Abstrakt nie może zawierać tabel, wykresów ani innych dodatkowych schematów.  

7. W abstrakcie należy unikać stosowania  inicjałów i skrótów, które nie są powszechnie używane, chyba 

że są one niezbędne. 

8. Informacja o autorze abstraktu powinna zostać umieszczona w tabeli na pierwszej stronie formularza 

zgłoszenia pracy konkursowej. W samej treści abstraktu nie powinny znajdować się informacje na temat 

jego autorów. 

9. Tekst abstraktu powinien być zredagowany w taki sposób, aby było możliwe włączenie go do broszury 

konferencyjnej zawierającej abstrakty planowanych prezentacji, a także umieszczenie go na stronie 

internetowej Kongresu EUROBIOTECH 2019.  
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10. Na formularzu zgłoszenia pracy konkursowej należy zaznaczyć preferowaną formę wystąpienia – ustną 

lub w formie plakatu. 

11. Na formularzu zgłoszenia pracy konkursowej należy wskazać nazwę preferowanej sesji, w takcie której 

wystąpienie miałoby zostać zaprezentowane podczas Kongresu EUROBIOTECH 2019. Na formularzu 

zgłoszenia należy również zaznaczyć nazwę dodatkowej, rezerwowej sesji. Informacja o planowanych 

sesjach kongresu znajduje się na stronie internetowej wydarzenia: 

https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/program-x.html.  

 

§ 4.  

Zasady zgłaszania prac konkursowych 

 

1. Abstrakty naukowe należy złożyć na formularzu zgłoszenia pracy konkursowej, stanowiącym załącznik 

do niniejszego Regulaminu, który udostępniony zostanie do pobrania na stronie internetowej 

Uniwersytetu Gdańskiego, tj. www.ug.edu.pl oraz na stronie internetowej Centrum Transferu 

Technologii UG, tj. www.ctt.ug.edu.pl. Abstrakty nadesłane bez wypełnionego formularza zgłoszenia 

pracy konkursowej nie będą uwzględniane w Konkursie.  

2. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl, 

w tytule wiadomości wpisując: „Konkurs EUROBIOTECH – zgłoszenie” oraz podając imię i nazwisko 

Uczestnika Konkursu. Wydrukowany i podpisany formularz zgłoszenia pracy konkursowej w wersji 

papierowej należy dostarczyć do CTT UG w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zgłoszenia drogą 

elektroniczną. Brak dostarczenia podpisanego formularza zgłoszenia oznacza rezygnację z udziału w 

Konkursie.  

 

§ 5.  

Etapy konkursu 

 

1. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się dnia 8 maja 2019 roku i kończy się z upływem 

dnia 31 maja 2019 roku.   

2. Prace konkursowe złożone po terminie wskazanym w § 5. ust. 1 niniejszego Regulaminu nie będą 

podlegały ocenie Komisji konkursowej.  

3. Spośród nadesłanych prac Komisja konkursowa w składzie: 

a. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, 

b. Dyrektor CTT UG, 

c. trzech brokerów innowacji CTT UG, wskazanych przez Dyrektora CTT UG, 

wybierze maksymalnie 5 (pięć) najlepszych abstraktów, których autorom zostanie przyznana nagroda 

wskazana w § 6 niniejszego Regulaminu. 

4. Komisja oceniając nadesłane prace konkursowe będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

a. zgodność tematyki abstraktu z wiodącą tematyką VII edycji Kongresu EUROBIOTECH 2019; 

b. aktualność i innowacyjność tematu abstraktu; 

c. potencjał komercjalizacyjny przedstawionego w abstrakcie rozwiązania; 

W każdej z wyżej wymienionych kategorii, każdy członek Komisji może przyznać od 1 do 5 punktów. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 75 punktów. 

5. Decyzja o wyborze wyróżnionych abstraktów naukowych zostanie podjęta przez Komisję konkursową 

do dnia 7 czerwca 2019 roku i zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum Transferu 

Technologii UG. Organizatorzy konkursu skontaktują się z Uczestnikami, których abstrakty zostaną 

wyróżnione również drogą mailową lub telefoniczną. 

6. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli do dnia 31 maja 2019 

roku nie zostanie zgłoszonych przy najmniej 5 (pięć) prac konkursowych.  

 

 

 

https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/program-x.html
http://www.ug.edu.pl/
http://www.ctt.ug.edu.pl/
mailto:biuro@ctt.ug.edu.pl
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§ 6.  

Nagroda w konkursie 

 

1. Nagrodą w Konkursie dla autorów wyróżnionych abstraktów jest sfinansowanie udziału 

przedstawiciela zespołu badawczego w Kongresie EUROBIOTECH 2019. Organizatorzy Konkursu 

zobowiązują się pokryć stosowne opłaty konferencyjne (w tym opłatę za zgłoszenie abstraktu), koszty 

związane z przejazdem do Krakowa w dniu 22 września i powrotem do Gdańska w dniu 25 września 

2019 roku oraz koszty trzech noclegów ze śniadaniami w Krakowie w dniach 22-25 września 2019 

roku. 

2. Nagroda obejmuje pokrycie kosztów i opłat związanych z udziałem w Kongresie EUROBIOTECH 

2019 jednej osoby z wyróżnionego zespołu badawczego. W przypadku chęci uczestnictwa 

w Kongresie pozostałych członków zespołu, koszty i opłaty związane z ich udziałem w wydarzeniu, 

nie są objęte nagrodą przewidzianą w Konkursie.  

3. Wyróżnione w Konkursie abstrakty naukowe zostaną zgłoszone przez Organizatorów Konkursu do 

udziału w Kongresie EUROBIOTECH 2019. Spośród nadesłanych abstraktów Komitet Naukowy 

Kongresu EUROBIOTECH 2019 (Scientific Committee of  EUROBIOTECH 2019) dokona wyboru 

prezentacji ustnych i prezentacji w formie plakatów, które zostaną zaprezentowane w trakcie 

tegorocznej edycji Kongresu EUROBIOTECH 2019. Biorąc udział w niniejszym Konkursie, 

Uczestnicy wyrażają zgodę na zgłoszenie wyróżnionych abstraktów do udziału w Kongresie 

EUROBIOTECH 2019. 

4. Przedstawiciele zespołów badawczych, których abstrakty zostały wyróżnione w Konkursie, będą 

mogli wziąć udział w VII edycji Kongresu EUROBIOTECH niezależnie od tego, czy ich prezentacja 

zostanie wybrana przez Komitet Naukowy Kongresu EUROBIOTECH 2019.  

 

§ 7.  

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej 

Uniwersytetu Gdańskiego, tj. www.ug.edu.pl. 

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany niniejszego Regulaminu. 

Zmiana Regulaminu każdorazowo zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uniwersytetu 

gdańskiego, tj. www.ug.edu.pl. 

3. W sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Centrum Transferu Technologii UG: 

(tel. 523-33-74; adres e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl; lub anna.jagodzinska@ug.edu.pl);  
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