Z A P R O S Z E N I E
Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny
mają zaszczyt zaprosić
na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.:

DIETETYKA I KOSMETOLOGIA
A ZDROWY STYL ŻYCIA
Konferencja odbędzie się 12 stycznia 2021 roku
od godz. 9.30w siedzibie Uczelni Społeczno-Medycznej
w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3

Warszawa, 4 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową
organizowaną przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uczelni SpołecznoMedycznej w Warszawie oraz Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pod tytułem „Dietetyka i kosmetologia a
zdrowy styl życia”. Współorganizatorami Konferencji są: Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii
Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego, Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Akademii
Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koszalinie oraz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie.
Konferencja poświęcona będzie problematyce propagowania zdrowego stylu życia.
Planowane rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowane zostaną wokół pięciu obszarów
tematycznych:
1. Dietetyka i dietoterapia w leczeniu chorób cywilizacyjnych.
2. Regulacje prawne i zwyczaje w relacji lekarz, dietetyk, kosmetolog.
3. Miejsce dietetyki i kosmetologii w propagowaniu zdrowia publicznego.
4. Zawód dietetyka i kosmetologa – sytuacja prawna.
5. Nowe technologie w służbie dietetyki i kosmetologii.

Mamy nadzieję, że podjęte w trakcie konferencji problemy stanowić będą nie tylko
źródło poznania, ale także impuls do refleksji nad znaczeniem i percepcją interdyscyplinarnych
wyzwań zdrowotnych we współczesnym świecie.
Konferencja odbędzie się 12 stycznia 2021 r. poprzez łącza Uczelni SpołecznoMedycznej w Warszawie, przy ulicy Kaleńskiej 3 w Warszawie i będzie realizowana w trybie
on-line.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty
uczestnictwa i przesłanie jej na adres e-mail: dziekanat@usmbm.edu.pl w terminie
do 20 grudnia 2020 roku oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł na
rachunek bankowy Banku ING nr 73 1050 1025 1000 0090 8072 3324.W tytule opłaty proszę
wpisać:
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w uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się również inne osoby, kierując stosowne
wnioski do komitetu organizacyjnego Konferencji.
Teksty referatów po recenzji zostaną opublikowane w zbiorowej monografii
pokonferencyjnej w wydawnictwie ,,Impuls”
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu lub złożeniem materiału do monografii,
proszone są o przesłanie ich w wersji elektronicznej (do 18 stron znormalizowanego tekstu,
tj. Word, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy lewostronne 1,5 cm, przypisy numerowane
kolejno na dole strony, streszczenie referatu do pół strony w jęz. angielskim i polskim,
bibliografia na końcu artykułu)do dziekanatu na adres e-mail: dziekanat@usmbm.edu.pl
w terminie do dnia 5 stycznia 2021 roku.
Rada Naukowa zastrzega sobie wybór tematów wygłaszanych referatów podczas
Konferencji. Pozostałych uczestników Konferencji, zainteresowanych umieszczeniem swoich
referatów lub komunikatów (opracowanych według powyższych wymogów merytorycznych
i edytorskich) w monografii, prosimy o dostarczenie ich w wersji elektronicznej na adres:
dziekanat@usmbm.edu.pl w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku.
Szczegółowy program Konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne
przekażemy Państwu do dnia 8 stycznia 2021 roku.
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•

dr inż. Mateusz Niedbała, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie –
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•
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dr Magdalena Wolińska, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie;

•

dr Magdalena Łuczkowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie;

•
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•

lek. med. Anna Domańska, Akademia Kaliska, Starszy Asystent w Oddziale
Psychogeriatrycznym, Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego w Lublinie;
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mgr Aleksandra Sajek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie;

•

mgr Milena Kobylińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

•

mgr Agnieszka Decyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
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mgr Katarzyna Kurowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

•

mgr inż. Maja Borkowska, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie;

•

mgr Anna Janaszczyk, Akademia Kaliska, Katedra Kosmetologii;

•

mgr Roksana Matura, Akademia Kaliska, Katedra Kosmetologii.

KARTA ZGŁOSZENIA
Deklaruję swój udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

„DIETETYKA I KOSMETOLOGIA A ZDROWY STYL ŻYCIA”
Warszawa, ul. Kaleńska 3
12 stycznia 2021 r. godz. 9.30.
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_______________________________________________________
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Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach marketingowych (a w szczególności dotyczy oferty studiów i kursów oferowanych
przez Uczelnię Społeczno-Medyczną w Warszawie z siedzibą w Warszawie).
Warszawa dnia _____________________

(czytelny podpis osoby potwierdzającej otrzymanie informacji i składającej oświadczenie o wyrażeniu zgody)

Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144,
poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez
Uczelnię Społeczno-Medyczną w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

Warszawa dnia _____________________

(czytelny podpis osoby potwierdzającej otrzymanie informacji i składającej oświadczenie o wyrażeniu zgody)

Zostałem poinformowany przez Uczelnię Społeczno-Medyczną w warszawie z siedzibą
w Warszawie, że - zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
1) administratorem moich danych osobowych jest Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa;
2) kontakt w sprawie danych osobowych: dziekanat@usmbm.edu.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu
a.) marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Uczelnię Społeczno-Medyczną
w Warszawie oraz Szkoły Mydłowskiej (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. a Rozporządzenia);
b.) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia),
c.) wewnętrznych celów administracyjnych w tym statystyki i raportowania oraz obowiązków
statystycznych i sprawozdawczych wymaganych przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia);
4) posiadam prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody; w przypadku odwołania zgody wszelkie
czynności dokonane do tego czasu na jej podstawie pozostają ważne
5) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6) podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konferencji, przesłanie karty zgłoszenia
jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zostałem poinformowany/poinformowana o celu i zakresie oraz czasie przetwarzania moich
danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku
z organizacją i przeprowadzeniem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem „Dietetyka
i kosmetologia a zdrowy styl życia”.
Warszawa dnia _____________________

(czytelny podpis osoby potwierdzającej otrzymanie informacji i składającej oświadczenie o wyrażeniu zgody)

