REGULAMIN VI KONKURSU PREZENTACJI NAUKOWYCH
organizowanego przez
Krakowski Komitet Zwalczania Raka
ZGŁASZANIE PRAC
1. Warunkiem udziału w VI Konkursie Prezentacji Naukowych jest:
•
•
•
•

dokonanie rejestracji;
uiszczenie opłaty za udział w konferencji (jeśli dokonano rejestracji po upływie terminu możliwości bezpłatnej
rejestracji);
uzyskanie pozytywnej recenzji przesłanego streszczenia pracy.
UWAGA ! Konkurs skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace oryginalne w języku polskim lub angielskim, dotyczące zagadnień z dziedziny onkologii
w kategoriach: medycyna, biologia i fizyka. Pracę należy przesłać przez formularz na stronie internetowej
www.krakowskaonkologia.pl, wypełniając wszystkie wymagane pola. Streszczenie należy przygotować w przeznaczonym
do tego celu pliku (plik o nazwie „VI Konkurs Prezentacji Naukowych – formularz”) do pobrania ze strony internetowej
www.krakowskaonkologia.pl. Streszczenia przesłane w innej formie nie będą akceptowane. Streszczenia należy przesyłać
najpóźniej do dnia 11.10.2020 r.
2. Streszczenia należy tworzyć według następującej konstrukcji (FORMULARZ do pobrania ze strony internetowej):
•
•
•
•

dane osobowe osoby prezentującej;
tytuł pracy;
lista autorów wraz z afiliacjami (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość);
treść streszczenia z wyszczególnieniem następujących części: cel, materiał i metody, wyniki, podsumowanie i wnioski.

Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia.
Objętość streszczenia (nie licząc tytułu, listy autorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 350 słów.
3. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich współautorów i kierownika
jednostki, z której praca pochodzi.
4. Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez Komisję VI Konkursu Prezentacji Naukowych i zakwalifikowane
do prezentacji podczas Konferencji, zostaną o tym powiadomieni przez organizatorów drogą elektroniczną (emailem),
najpóźniej do dnia 19.10.2020 r.
PREZENTACJA USTNA
1. Wymogi formalne dotyczące prezentacji ustnej:
• wygłoszona w języku polskim lub angielskim;
• czas trwania: 7 min. + 3 min. dyskusji.
2. Kryteria oceny prezentacji ustnej:
• merytoryczna wartość pracy (0-6 punktów),
• forma prezentacji (0-4 punkty),
• za każde 2 minuty przedłużenia prezentacji uczestnik konkursu będzie otrzymywał 1 punkt ujemny.
3. Konkurs odbędzie się podczas sesji otwartej dla uczestników IX Krakowskiej Konferencji Onkologicznej, organizowanej przez
KKZR, w dniu 24 października 2020 r. (sobota) w godzinach 8:30 – 10:00.
4. Postać i forma nagród ustalone będą przez Komitet Naukowy VI Konkursu Prezentacji Naukowych.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w sobotę, 24 października 2020, na zakończenie IX Krakowskiej Konferencji
Onkologicznej.

