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REGULAMIN KONFERENCJI STUDENCKIEJ ONLINE 

W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ  

ORAZ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  

„Terapia poznawczo-behawioralna wobec współczesnych wyzwań. 13-15 maja 2022 r.” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konferencja Studencka (dalej także jako „Konferencja”) w ramach Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej także jako „Konferencja Główna”) zatytułowanej „Terapia 

poznawczo-behawioralna wobec współczesnych wyzwań” odbędzie się w formule online 

w dniach 13-15 maja 2022 r. Formuła online oznacza zarówno transmisję w czasie rzeczywistym 

umożliwiającą bierny udział Uczestników, jak również zadawanie przez nich pytań prelegentom 

oraz udział w dyskusji. 

2. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. 

Zdzisława Bizonia z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Organizator”). Współorganizatorem 

jest Instytut Psychologii UJ.  

3. Uczestnikami Konferencji mogą być studenci kierunku Psychologia, studiujący na uczelniach na 

terenie Polski.  

4. Uczestnikami Konferencji są: Uczestnicy Czynni (osoby wygłaszające referat, prowadzące 

warsztaty, biorące udział w sympozjach lub panelach lub prezentujące plakat) oraz Uczestnicy 

Bierni (osoby nie wygłaszające referatu, nie prowadzące warsztatu, nie biorące udziału 

w sympozjach lub panelach, ani nie prezentujące plakatu).  

5. W ramach Konferencji odbędą się wykłady, warsztaty oraz sesja plakatowa. Uczestnicy 

otrzymają również dostęp do części sympozjów i open papers, odbywającej się w ramach 

Konferencji Głównej. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konferencji. W przypadku odwołania 

Konferencji Organizatorzy są zobowiązani poinformować o tym Uczestników nie później niż na 

7 dni przed planowanym rozpoczęciem Konferencji. 

7. Szczegółowy Harmonogram i Program Konferencji zostanie opublikowany na stronie 

internetowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej: 

www.konferencja.pttpb.pl, zakładka Konferencja Studencka. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Harmonogramie i Programie Konferencji. 

9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa 

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

http://www.konferencja.pttpb.pl/
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§ 2. Zgoda na udostępnienie wizerunku 

1. Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że jest świadom, iż formuła 

online konferencji oznacza, że w ramach uczestnictwa Uczestnika przy włączonej kamerze 

w urządzeniu Uczestnika pozostali uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się 

z wizerunkiem oraz personaliami Uczestnika. Uczestnik niniejszym wyraża na to zgodę.  

2. Uczestnik, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na 

nagrywanie przez Organizatora przebiegu Konferencji (jej poszczególnych modułów, paneli, 

wystąpień), w zakresie zapisu audio i wideo. Uczestnik poprzez akceptację niniejszego 

Regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie jego wizerunku i personaliów, 

zamieszczonych na nagraniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym innym 

zarejestrowanym uczestnikom Konferencji Głównej, przez okres 30 dni od daty uruchomienia 

dostępności po zakończeniu Konferencji, o której to dacie wszyscy uczestnicy zostaną 

poinformowani z trzydniowym wyprzedzeniem.  

 

§ 3. Uczestnictwo w Konferencji 

1. Warunkiem udziału w Konferencji są: 

a. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia 

Uczestnictwa dostępnego poprzez link udostępniony na stronie internetowej PTTPB, 

link: www.konferencja.pttpb.pl, zakładka Konferencja Studencka.  

2. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

3. Udział w Konferencji może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestników 

dodatkowych opłat naliczanych przez podmioty zapewniające Uczestnikom dostęp do sieci 

Internetowej. Organizator nie zapewnia dla Uczestników dostępu do sieci internetowej.  

4. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa za pomocą Formularza Zgłoszenia upływa w dniu 

11.05.2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia limitu miejsc, po którego 

przekroczeniu może zamknąć rejestrację na Konferencję przed upływem wskazanego terminu. 

5. Ilość miejsc na Konferencję jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo 

w rejestracji na Konferencję maja studenci Instytutu Psychologii UJ. 

6. W ramach udziału Uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp do Internetowej Platformy 

Cyfrowej Konferencji (dalej zwanej Platformą) w ramach którego ma możliwość korzystania 

z następujących usług: 

▪ streaming polegający na transmisji na żywo wykładów i warsztatów Konferencji, 

http://www.konferencja.pttpb.pl/
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▪ streaming polegający na transmisji na żywo części sympozjów i open papers, odbywającej się 

w ramach Konferencji Głównej, 

▪ możliwość zadawania pytań prelegentom oraz udziału w elementach interaktywnych 

Konferencji, 

▪ dostęp do wirtualnych sesji posterowych,  

6. Indywidualne dane dostępowe do Platformy nie mogą być przekazywane innym osobom. 

W razie ustalenia przez Organizatora, iż za pomocą indywidualnych danych dostępowych 

danego Uczestnika udział w Konferencji (równolegle, bądź w różnych momentach czasowych) 

bierze osoba nieuprawniona, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do 

Platformy za pomocą danego Identyfikatora (i pozostałych danych dostępowych).  

 

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. Uczestnik aby skorzystać z Platformy powinien dysponować dostępem do Internetu i sprzętem 

komputerowym i/lub urządzeniem mobilnym oraz oprogramowaniem spełniającym 

następujące wymagania : 

▪ Połączenie z siecią Internet o optymalnej przepustowości 10 Mb/s, (minimalna przepustowość 

to 1Mb/s, która jednak może sprawiać problemy z jakością połączenia) . 

▪ W związku z czasem trwania transmisji, bez ograniczeń na wielkość transferowanych danych 

(transfer filmu z rozdzielczością HD to około 3 GB/h), (Szybkość Internetu można sprawdzić np. 

na stronie https://www.speedtest.pl/).  

▪ Najnowsza przewidziana dla danego systemu operacyjnego wersja przeglądarki internetowej 

Chrome, Firefox, Safari, Edge umożliwiająca odtwarzanie filmów wideo, 

▪ Przeglądarka powinna obsługiwać Java Script i standard HTML5 oraz powinna mieć włączoną 

obsługę plików Cookies i Java Script. 

▪ Zalecane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem.  

▪ W czasie korzystania z Zoom można mieć włączone lub wyłączone video i mikrofon. Mikrofon 

danego użytkownika może być wyłączany przez organizatora, natomiast jego włączenie 

(kliknięcie ikonki mikrofonu) możliwe jest tylko od strony uczestnika.  

▪ Prosimy o wyłączenie mikrofonu na czas, w którym nie chcemy przekazywać dźwięku ze swojego 

mikrofonu, co pozwala uniknąć wprowadzania zakłóceń, zwłaszcza przy większej liczbie osób. 

▪ Prosimy o przestrzeganie następujących zasad: 

a) Używanie do logowania pełnego imienia i nazwiska. Osoby niezalogowane pod swoim imieniem 

i nazwiskiem mogą nie zostać dopuszczone do uczestnictwa w Konferencji. 

b) Nieudostępnianie innym osobom przekazanych w mailu indywidualnych linków dostępowych 

do połączenia z konferencją.  

https://www.speedtest.pl/
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c) Przetestowanie połączenia przed rozpoczęciem konferencji w wypadku małego doświadczenia 

z aplikacją Zoom. 

2. Ponieważ korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą sieci publicznej jaką 

jest Internet wiąże się z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane 

oprogramowanie, w tym z ryzykiem pozyskania i modyfikowania danych rekomendowane jest 

zainstalowanie stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz uruchomienie 

zapory systemowej na urządzeniu końcowym (komputer, urządzenie mobilne) z którego 

Uczestnik korzysta. 

3. 2 dni  przed Konferencją Uczestnik otrzyma, na podany podczas rejestracji adres email, komplet 

informacji dotyczących sposobu korzystania z Platformy, zasad logowania i uwierzytelniania 

dostępu w trakcie transmisji online.   

4. Użytkownik loguje się do Platformy używając swoich indywidualnych danych dostępowych. 

Dane te są ściśle osobiste i nie mogą być przekazywane żadnej innej osobie. Umożliwiają one 

dostęp do platformy z jednego urządzenia końcowego jednocześnie. 

5. Użycie indywidualnych danych dostępowych w celu umożliwienia co najmniej biernego 

uczestnictwa w Konferencji osobom trzecim jest zabronione. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje świadomego lub nieświadomego 

przekazania swoich danych dostępowych przez Uczestnika osobom trzecim. 

7. Wszystkie udostępnione na Platformie treści (m.in. teksty, grafiki w tym logotypy i znaki 

towarowe, zdjęcia, materiały wideo, dźwięki, możliwe do pobrania pliki) oraz ich kompozycja 

i struktura, jak również samo rozwiązanie techniczne Platformy stanowią utwory w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie 

prawnej na podstawie stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Uczestnik Konferencji ma prawo do uzyskania dostępu do Platformy i zapoznania się 

z przedstawionymi na niej treściami. Prawo to nie oznacza udzielenia mu zgody na ich 

nagrywanie lub wykorzystanie w innych celach w jakiejkolwiek formie. Modyfikowanie 

udostępnionych na Platformie treści, jak również ich powielanie i kopiowanie, jakiekolwiek 

formy dystrybucji lub udostępniania ich osobom trzecim za pomocą dowolnego medium 

w całości lub w fragmentach w jakiejkolwiek postaci wymaga wyrażenia uprzedniej pisemnej 

zgody Organizatora. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym regulaminem oraz do 

niepodejmowania żadnych działań które mogą spowodować zachwianie stabilności lub 

przeciążenie Platformy. W szczególności zakazane jest: 
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▪ wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania na Platformie jakichkolwiek treści 

naruszających przepisy prawa lub pozyskanych przez Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem, 

naruszających obyczaje i prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej albo mogących 

naruszać dobra osobiste lub prawnie chronione tajemnice osób trzecich, 

▪ wprowadzanie lub umożliwienie wprowadzania jakichkolwiek szkodliwych elementów, w tym 

oprogramowania lub kodów źródłowych (takich jak np. wirusy komputerowe lub 

oprogramowanie służącego rozsyłaniu niezamówionych przez odbiorców informacji – tzw. 

Spamu), 

▪ przeprowadzanie jakichkolwiek prób obejścia stosowanych systemów zabezpieczeń. 

10. Naruszenie przez Uczestnika postanowień ustępów 4,5,7,8,9 do niniejszego paragrafu 

upoważnia Organizatora lub partnera technicznego – Operatora Platformy do zablokowania 

Uczestnikowi dostępu do Platformy, a Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu 

naruszenia tych postanowień. 

11. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Platformy, Organizator lub Operator Platformy 

może przesyłać Użytkownikom informacje lub powiadomienia o charakterze technicznym, nie 

mające charakteru informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

12. Organizator nie gwarantuje nieprzerwanego lub wolnego od błędów dostępu do Platformy, 

dołoży jednak wszelkich starań, aby jak najszybciej wyeliminować wszelkie zakłócenia jak tylko 

się pojawią. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dołączeniem do spotkania na Zoomie 

wynikające z niezapoznania lub niezastosowania się do szczegółowych instrukcji dotyczących 

konfiguracji oprogramowania Zoom udostępnionych przez Organizatora 

(http://konferencja.pttpb.pl/#/informacje-dla-uczestnikow), w tym szczególnie instalacji 

lokalnej, desktopowej aplikacji Zoom na komputerze (zalogowanie na konto Zoom 

w przeglądarce nie jest warunkiem wystarczającym!) oraz zmiany pola Display Name.  

14. Operator Platformy w trakcie pełnienia 12-miesięcznych usług konserwacyjnych związanych 

z zapewnieniem dostępu do archiwum jest uprawniony do prowadzenia prac technicznych lub 

konserwacyjnych, w tym również takich, które mogą powodować krótkoterminowe, czasowe 

utrudnienia lub wyłączenie funkcjonowania Platformy lub niektórych jej funkcjonalności i tym 

samym uniemożliwiać albo ograniczać dostęp do treści zgromadzonych w Portalu. 

15. Operator Platformy może w dowolnym czasie przeprowadzić niezbędne prace serwisowe 

uniemożliwiające lub ograniczające dostęp do usług mające na celu szybkie przywrócenie 

bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. 
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§ 5. Zgłoszenia czynnego udziału w Konferencji – zasady nadsyłania posterów. 

1. Warunki i daty nadsyłania posterów zostały ogłoszone w mailach wysłanych dnia 06.04.2022 r 

do kół studenckich Insytutów Psychologii w Polsce (załącznik 1 znajdujący się pod tekstem 

regulaminu). 

2. Wystąpienie, warsztat lub poster nie może naruszać praw autorskich, interesów prawnych 

i materialnych osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz 83 z późn. zm.) oraz nie mógł być wcześniej 

publikowany. 

 

 

§ 6. Siła wyższa. Odwołanie, zmiany terminu Konferencji 

1. Siła wyższa oznacza nagłe zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Organizatora, uniemożliwiające 

wykonanie zobowiązania w całości lub w deklarowanej formie i zakresie, niemożliwe do 

przewidzenia i do zapobieżenia. Zdarzeniem takim są w szczególności wojny, katastrofy 

naturalne, strajki oraz akty organów władzy i administracji państwowej – np. ogłoszenie żałoby 

narodowej, a także stan epidemii. W przypadku Konferencji w wersji cyfrowej siłą wyższą może 

być także nagła, niemożliwa do przewidzenia niewydolność studia transmisyjnego lub dostawcy 

usług internetowych albo serwerowych spowodowana np. zalaniem, pożarem czy inną awarią 

uniemożliwiającą transmisję. 

2. W niezależnych od Organizatora przypadkach – spowodowanych siłą wyższą Organizator może 

podjąć decyzję o odwołaniu lub zmianie terminu konferencji. Organizator nie ponosi wtedy 

odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu oraz nie pokrywa 

utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej. 

3. O przypadkach opisanych w punkcie 2 niniejszego paragrafu Organizator poinformuje 

zainteresowanych poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej 

Konferencji (www.konferencja.pttpb.pl) i dodatkowo e-mailem albo sms-em - o ile w zgłoszeniu 

rejestracyjnym zostały zamieszczone oraz poprawnie wprowadzone dane kontaktowe 

umożliwiające tą drogę przesłania informacji. 

 

 

§7. Inne zmiany w ramach Konferencji 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, 

tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji, jeżeli 

http://www.konferencja.pttpb.p/
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pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji 

okaże się niemożliwy lub istotnie utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby prelegenta 

lub innych zdarzeń będących poza jego kontrolą. Aktualny program publikowany będzie na 

stronie internetowej Konferencji (www.konferencja.pttpb.pl, zakładka Konferencja Studencka). 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem Formularza Zgłoszenia oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz 

wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem i obowiązujących 

Uczestnika w trakcie trwania Konferencji. 

2. Certyfikaty uczestnictwa biernego oraz potwierdzenie “czynnego uczestnictwa” będą wysyłane 

w formie pdf na podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do 30 dni 

po zakończeniu Konferencji.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej 

(Administrator), ul. Chłodna 64/306a, 00-872 Warszawa, w zakresie imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, adresu poczty elektronicznej, 

numeru telefonu, numeru NIP, numeru REGON. Podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie 

danych osobowych.  Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza 

zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane 

osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko 

i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. 

Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy 

z dnia 23 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504). 

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

konferencyjnych.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie 

wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie trwania Konferencji 

http://www.konferencja.pttpb.pl/
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6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

Konferencji. 

7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 

7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. 

 

Załącznik 1 
 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w Konferencji Studenckiej odbywającej się w ramach 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej 

i Behawioralnej oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, której temat 

przewodni to: 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna wobec współczesnych wyzwań 

Konferencja odbędzie się w dniu 14 maja 2022 r. w formie on-line. Zachęcamy do tworzenia 

plakatów elektronicznych poruszających poniższe zagadnienia z dziedziny terapii 

poznawczej i behawioralnej: 

• terapia indywidualna dorosłych 

• terapia grupowa 

• terapia par i rodzin 

• terapia dzieci i młodzieży 

• terapia akceptacji i zaangażowania 

• terapia schematów 

• terapia dialektyczno-behawioralna 

• terapia oparta na uważności 

• terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesie 

• farmakoterapia w psychoterapii 

• analiza behawioralna 

• analiza funkcjonalna 

• terapia w kontekście międzykulturowym 

• superwizja 

• diagnoza i konceptualizacja 
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Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach i wykładach 

psychoterapeutycznych prowadzonych przez członków Polskiego Towarzystwa Terapii 

Poznawczej i Behawioralnej. Uzyskają również bezpłatny dostęp do sympozjów i open papers, 

które odbywają się w ramach Międzynarodowej Konferencji PTTPB i Instytuty Psychologii 

UJ. Udział w konferencji jest bezpłatny. Harmonogram warsztatów oraz szczegółowy 

program konferencji  zostanie ogłoszony w najbliższym czasie na stronie wydarzenia.  

 

Instrukcja przygotowania plakatów elektronicznych: 

Sesja plakatowa zostanie zorganizowana w formie plakatów elektronicznych. Plakat 

elektroniczny należy przygotować jako jeden slajd przy pomocy programu PowerPoint (układ 

pionowy). Szablony plakatów, zarówno w wersji pptx dla PowerPoint 2013, jak ppt dla starszej 

wersji Power Point dostępne  znajdują się w załączniku do wiadomości.   

Poster może mieć formę prezentacji problemu teoretycznego lub klinicznego albo prezentacji 

wyników badań własnych. 

Poster powinien zawierać: 

− tytuł plakatu, dane autorów z afiliacją, 

− informacje dotyczące wprowadzenia przedstawiającego podejmowany problem 

badawczy na tle literatury przedmiotu, 

− cytowania. 

1. W przypadku posterów prezentujących wyniki badań własnych: 

− główne pytanie badawcze, 

− cel badań i/lub hipotezy badawcze, 

− krótka informacja o materiale badawczym i stosowanych metodach, a także o sposobie 

przeprowadzenia badań, 

− wyniki badań i wnioski (najważniejsze). 

2. W przypadku posterów będących prezentacją zagadnienia teoretycznego lub klinicznego: 

− dyskusję zagadnienia w odniesieniu do literatury przedmiotu, 

− wnioski lub sugestie. 

Prosimy o przesyłanie plakatów elektronicznych na adres mailowy 

konferencjastudencka@pttpb.pl do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

Serdecznie zapraszamy, 

Komitet Organizacyjny 

mailto:konferencjastudencka@pttpb.pl
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