
 
REGULAMIN SESJI VIDEO 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. 2. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej odbędzie się w dniach 15.10-17.10.2020 r.  

w formule online. 

2. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr. hab. Feliksa 

Skubiszewskiego, ul. Stanisława Staszica 16, w Lublinie. Organizatorem wykonawczym 

Kongresu jest Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14. 

3. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.kongreschmi.pl 

4. Prezentacja wybranych filmów odbędzie się w trakcie Kongresu, w wyznaczonym czasie. 

5.  Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Lublinie, ul. Skrajna 12-14. 

ZGŁASZANIE PRAC 

1. Warunkiem udziału w Sesji Video jest: 

 dokonanie rejestracji i uiszczenie opłaty za udział w Kongresie 

 pozytywna recenzja zgłoszonego filmu przez Komitet Naukowy. 

2. Zgłaszane filmy muszą być pracami oryginalnymi. Nie mogą być uprzednio publikowane ani 

prezentowane na innych konferencjach naukowych. 

3. Filmy należy przesłać wyłącznie elektronicznie, wysyłając materiał na podany ogólny adres 

(chmi@czelej.com.pl), poprzez jeden z popularnych systemów do transferu większych plików 

(np. Wetransfer.com), w treści wiadomości wpisując „Sesja Video – Kongres CHMI 2020” do 

dnia 01.10.2020 r. 

4. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje: 

 tytuł filmu; 

 autor/autorzy; 

 e-mail 

 instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, 

miejscowość, kraj); 

 określenie kategorii tematycznej zgłaszanej pracy 

5. Czas trwania filmu – do 10 minut. 

6. Do przesłanego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowany film jest 

samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”. 

http://www.kongreschmi.pl/


 
7. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na jego prezentację od wszystkich 

współautorów i kierownika jednostki, z której pochodzi. 

8. Autorzy, których filmy zostaną pozytywnie zrecenzowane przez komisję Sesji Video i 

zakwalifikowane do prezentacji podczas Kongresu, zostaną o tym powiadomieni drogą 

elektroniczną (e-mailem),  do dnia 10.10.2020 r.  

TERMINY 

1. Termin zgłaszania filmów upływa 1 października 2020 r. 

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

nadesłane pocztą tradycyjną (np. na nośnikach CD itp.). 

3. Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi do 10 października 2020 r. 

KATEGORIE TEMATYCZNE 

 Chirurgia patologicznej otyłości 

 Techniki i metody terapii endoskopowej w chorobach przełyku 

 Chirurgia kolorektalna – nowe metody i techniki operacyjne 

 Chirurgia minimalnie inwazyjna w nowotworach narządowych 

 Powikłania w chirurgii minimalnie inwazyjnej 

 Laparoskopia w nagłych stanach chirurgicznych 

 Operacje z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych: przewód pokarmowy, 

chirurgia endokrynologiczna, klatka piersiowa, miednica mniejsza 

 

OCENA PRAC 

1. Oceny prac dokona Komitet Naukowy  

2. Kryteria oceny: 

 treść, wartość merytoryczna 

 oryginalność 

 metodyka 

 poziom techniczny (jakość obrazu i dźwięku, montaż) 

 sposób prezentacji zagadnienia 

 

PARAMETRY FILMÓW 

1. Filmy do Sesji Video powinny być przygotowane wg następującej specyfikacji: 

 Formaty plików: MOV, MP4 

 Jakość / rozdzielczość: 1920x1080 

2. Prezentacja filmów odbędzie się w trakcie Sesji Video, w sobotę (17.10.2020 r. od godz. 

17.00).  



 
3. W trakcie trwania Sesji Video oczekujemy obecności online autorów wybranych filmów. 

NAGRODY 

Dla zwycięzców Sesji Video przewidziano nagrody: 

1. Publikacja i promocja filmu oraz jego autora/ów na platformie MEDtube (w polskiej i 

międzynarodowej części ) poprzez wyróżnienie oraz wysyłkę powiadomienia do bazy 

subskrybentów. 

2. Nagrody rzeczowe i kupony na zakupy w księgarni internetowej czelej.com.pl 

INFORMACJA 

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

do Sesji Video.  Zgłaszając swój udział w Sesji Video wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (2016/679). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie. Każdy 

klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania 

oraz zażądania ich usunięcia. 


