II WIELKOPOLSKIE SPOTKANIE CHIRURGÓW Z PEDIATRAMI
I FORUM MŁODYCH PEDIATRÓW I CHIRURGÓW

ZASADY KWALIFIKACJI PRAC ORAZ WYSTĄPIENIA
Zgłoszenie pracy następuje poprzez przesłanie abstraktu drogą elektroniczną na adres
chirurgia.ump@op.pl najpóźniej do dnia 25.04.2015 (godz. 00:00). Abstrakt musi być zgodny z
podanym wzorem i zawierać następujące pozycje: wstęp, cele i metody, wyniki oraz wnioski. Abstrakt
nie może zawierać tabel, wykresów ani rysunków. Wzór abstraktu stanowi Załącznik 1 Regulaminu
Sesji Konkursowej.
2. Tekst abstraktu nie może przekraczać ilości 300 słów. Zalecana czcionka to Arial rozmiar 10. Plik
należy zapisać w formacie *.doc lub *.docx zawierając w nazwie pliku tytuł pracy.
3. Dopuszczalna liczba autorów jednej pracy wynosi 5 osób. W przypadku podania większej liczby
autorów nazwiska szóstego i następnych autorów zostaną pominięte.
4. Prace zgłoszone na konferencję są kwalifikowane do prezentacji przez Komisję Kwalifikacyjną.
5. O zakwalifikowaniu pracy uczestnik konferencji zostanie poinformowany drogą mailową.
6. Autorzy przedstawiają prace w formie ustnej.
7. Do przedstawienia pracy dopuszczone jest wykorzystanie środków audiowizualnych w postaci
prezentacji multimedialnej wykonanej w programie Power Point.
8. Prezentację należy wysłać drogą mailową najpóźniej do dnia 22.05.2015 (godz. 00:00) pod adres
chirurgia.ump@op.pl .
9. Wystąpienia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Komitet Organizacyjny.
Harmonogram ten zostanie podany do wiadomości zainteresowanych najpóźniej na dzień przed
rozpoczęciem konferencji. Niniejszym Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w harmonogramie. Informacje o zmianach będą podawane na bieżąco.
10. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 10 minut. Po wystąpieniu przewidziana jest dyskusja.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Zgłoszenie pracy na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Komitet Organizacyjny.
Interpretacja powyższych zasad kwalifikacji prac i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów, które
nie zostały ujęte w wyżej wymienionym regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu.

Uprzejmie informuję o zmianie terminu zgłoszenia pracy poprzez przesłanie abstraktu drogą elektroniczną na
adres chirurgia.ump@op.pl, który wyznaczony został do dnia 11.05.2015 roku (godz. 00:00).

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE O WYDARZENIU NAUKOWYM
NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.szpital.osw.pl (zakładka: ‘konferencje’)
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Załącznik 1 – wzór abstraktu

TYTUŁ PRACY NAPISANY WIELKIMI LITERAMI, CZCIONKA ARIAL
ROZMIAR 12, WYŚRODKOWANY I POGRUBIONY

Autorzy Pracy:

Imiona i Nazwiska autorów (podkreślić imię i nazwisko osoby prezentującej pracę)

Ośrodek:

Nazwa Ośrodka, nazwisko Kierownika

WSTĘP:

CELE I METODY:

WYNIKI:

WNIOSKI:

Maksymalna ilość słów nie może przekroczyć 300 słów. Tekst pisany powinien być czcionką Arial rozmiar 10.
Abstrakt należy zapisać w formacie *.doc lub *.docx zawierając w nazwie pliku tytuł pracy.
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