
LICZBA OSÓB: Ze względu na sytuację epidemiologiczną, chcemy zapewnić Państwu maksymalny komfort i bezpieczeństwo. 
Dlatego, w przypadku wydarzenia na żywo, gościć możemy ograniczoną liczbę osób niezaszczepionych na COVID-19 oraz 
zaszczepionych ostatnią efektywna dawką nie później niż 2 tygodnie przed wydarzeniem na żywo. Rejestracja zostanie zablokowana 
automatycznie po osiągnięciu limitów oraz uruchomione zostaną zapisy na listę rezerwową. Liczba miejsc online jest nieograniczona. 

Informacje te mogą być wery�kowana oraz będę przekazywane na bieżącą wszystkim uczestnikom równolegle z aktualnymi ustaleniami 
oraz restrykcjami ogłaszanymi przez Ministra Zdrowia RP dotyczącymi COVID-19.

TESTY COVID-19: Firma Testasy, Partner Konferencji, zapewnia bezpłatne testy dla uczestników wydarzenia na żywo, zgodnie 
z odpowiednio zaplanowanym schematem dostępności, opartym o aktualne światowe wytyczne w tym zakresie. O szczegółach 
informować będziemy na bieżąco na stronach konferencji, w aplikacji Jujama oraz poszczególnych uczestników konferencji, w zależności 
od wymagań epidemiologicznych. Zachęcamy do kontaktu w przypadku konieczności zgłoszenia zapotrzebowania na przeprowadzenie 
testu.

TŁUMACZENIE: Główne wydarzenie – konferencja w dniu 18.09.2021 – będzie tłumaczone symultanicznie na język polski 
i angielski. Uczestnicy na żywo i online będą mogli wybrać odpowiednią opcję w programie Zoom, podobnie jak podczas webinariów 
Ruchu Badania Kliniczne to MY! Uczestników na żywo prosimy o przyniesienie na konferencje swoich telefonów lub innych urządzeń 
mobilnych z zainstalowaną aplikacją Jujama i Zoom, oraz słuchawek celem korzystania z funkcji tłumaczenia. Zapewnimy dostęp do sieci 
wi�.

PLATFORMA KONFERNECYJNA: W celu zapewnienia maksymalnego zbliżenia pomiędzy uczestnikami na żywo i online, 
wykorzystamy platformę konferencyjną Jujama. Dzięki niej, wszyscy uczestnicy będą mogli jeszcze lepiej wykorzystać wspólnie spędzony 
czas. W aplikacji, dostępnej z poziomu przeglądarki oraz z aplikacji mobilnej, otrzymacie Państwo dostęp do następujących funkcji:

ˇ Kalendarz wydarzeń konferencyjnych, w tym towarzyszących, wraz z linkami do wydarzeń na platformie ZOOM Meeting.

ˇ Wizytówki wszystkich uczestników oraz wykładowców, z możliwością przeglądania i nawiązania kontaktu. Zachęcamy 
do szczegółowego wypełnienia swoich pro�li podczas rejestracji w aplikacji, co pozwoli lepiej poznać uczestników wydarzenia.

ˇ Możliwość kontaktowania i umawiania spotkań pomiędzy uczestnikami, prelegentami, partnerami oraz patronami konferencji, przez 
aplikację

ˇ Konferencyjne „social media” – wall z możliwością komentarzy i dyskusji publicznych dla wszystkich członków społeczności 
konferencyjnej. Będziemy tam publikować wszystkie ważne informacje z punktu widzenia wydarzenia.

ˇ Wirtualny hall wystawowy dla Partnerów i Patronów wydarzenia

ˇ Dostęp do materiałów konferencyjnych i nagrań ze spotkań od momentu ich powstania do około 4 tygodni od zakończenia 
konferencji

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: W związku z organizowaną I Międzynarodową Konferencją Badania Kliniczne to MY!, 
zapraszamy wszystkich uczestników konferencji na szereg spotkań online, które będą odbywać się w okresie około 2 tygodni przed 
konferencją na żywo. Podczas nich, zaproszeni eksperci podzielą się z uczestnikami swoja wiedzą i zaproszą do dyskusji w ramach 
zapowiedzianych tematów.

UROCZYSTA GALA DINNER: Po części naukowej konferencji, planujemy zaprosić Państwa na uroczystą wieczorną Gala Dinner. 
Obecnie zbieramy od Państwa informacje o zainteresowaniu spotkaniem wraz z opłatą rezerwacyjną. W przypadku, gdy restrykcje 
związane z COVID-19 nie pozwolą na zorganizowanie spotkania, poinformujemy o tym Państwa w terminie nie późniejszym niż 
początek września 2021. W przypadku konieczności odwołania Gala Dinner z racji obostrzeń, wpłaty będą zwracane uczestnikom. W 
przypadku rezygnacji uczestnika po 8.09.2021 wpłata nie będzie zwracana.
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 NUMBER OF PARTICIPANTS: Due to the epidemiological situation, we want to provide you with maximum comfort and safety. 
Therefore, in the case of a live event, we can host a limited number of participants who are not vaccinated against COVID-19 and those 
vaccinated with the last effective dose no later than 2 weeks before the live event. Registration will be blocked automatically after 
reaching its limits and subscriptions to the reserve list will be started. The number of online places is unlimited.This information can be 
veri�ed and will be provided to all participants in line with the current arrangements and restrictions announced by the Minister of Health 
of the of Poland regarding COVID-19.

COVID-19 TESTS: Testasy, a partner of the Conference, provides free tests for participants of the event live, in accordance with an 
appropriately planned availability scheme, based on current global guidelines in this regard. We will keep you updated on the conference 
websites, in the Jujama application and on individual conference participants, depending on the epidemiological requirements. 
We encourage you to contact us if you need to request a test.

TRANSLATION: The main event - the conference on 09/18/2021 - will be translated simultaneously into Polish and English. Live and 
online attendees will be able to choose the appropriate option in the Zoom app, just like during the WE! Are the Clinical Research 
webinars.  Live participants are asked to bring their phones or other mobile devices with the Jujama and Zoom applications installed and 
headphones to use the translation function. We will provide access to the Wi-Fi network.

CONFERENCE PLATFORM: To ensure maximum contact between participants live and online, we will use the Jujama conference 
platform. Thanks to it, all participants will be able to make even better use of the time spent together. In the application, available from the 
browser level and from the mobile application, you will get access to the following functions:

ˇ Calendar of conference events, including accompanying events, with links to events on the ZOOM Meeting platform.

ˇ Business cards of all participants and lecturers, with the possibility of viewing and making contact. We encourage you to �ll in your 
pro�les in detail when registering in the application, which will allow you to get to know the participants of the event better.

ˇ The possibility of contacting and arranging meetings between participants, speakers, partners, and conference patrons via the 
application

ˇ Conference "social media" - wall with the possibility of comments and public discussions for all members of the conference 
community.  We will publish there all information important for the conference from the point of view of the event.

ˇ Virtual exhibition hall for Partners and Patrons of the event

ˇ Access to conference materials and recordings of meetings from the moment they are created up to about 4 weeks after the end of 
the conference

ACCOMPANYING EVENTS: In connection with the 1st International Conference on WE! Are the Clinical Research, we invite all 
conference participants to a series of online meetings, which will take place approximately 2 weeks before the conference live. During 
them, the invited experts will share their knowledge with the participants and invite them to discuss the announced topics.

GALA DINNER: After the scienti�c part of the conference, we plan to invite you to the gala evening Gala Dinner. We are currently 
collecting information from you about your interest in the meeting, along with the booking fee. If the restrictions related to COVID-19 
do not allow the organization of the meeting, we will inform you no later than the beginning of September 2021. If the Gala Dinner needs 
to be canceled due to the restrictions, the payments will be returned to the participants. In the event of the participant's resignation after 
September 8, 2021, the payment will not be refunded.
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