REGULAMIN SESJI PLAKATOWEJ
ZGŁASZANIE PRAC
1. Warunkiem udziału w Sesji Plakatowej jest:
•
•
•

dokonanie rejestracji;
uiszczenie opłaty za udział w konferencji (jeśli dokonano rejestracji po upływie terminu możliwości bezpłatnej
rejestracji);
uzyskanie pozytywnej recenzji przesłanego streszczenia pracy.

2. Streszczenie pracy zgłoszonej do konkursu należy przygotować w języku polskim lub angielskim, w formacie
WORD for WINDOWS i przesłać przez formularz na stronie internetowej www.krakowskaonkologia.pl, wypełniając wszystkie
wymagane pola, do dnia 11.10.2020. Streszczenia należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej
zgodnie z podanym wzorem – abstrakty przesłane drogą mailową nie będą brane pod uwagę.

3. Streszczenia należy tworzyć według następującej konstrukcji (SZABLON DO WYPEŁNIENIA do pobrania ze strony internetowej):
•
•
•
•

lista autorów wraz z afiliacjami (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość);
e-mail osoby prezentującej;
tytuł pracy;
treść streszczenia (z podziałem na wstęp (cel), materiał i metodykę, wyniki, 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.
4. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich współautorów i kierownika
jednostki, z której praca pochodzi.
5. Autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez komisję Sesji Plakatowej i zakwalifikowane do prezentacji
podczas Konferencji, zostaną o tym powiadomieni przez organizatorów drogą elektroniczną (emailem), najpóźniej do dnia
19.10.2020.
EKSPOZYCJA PLAKATÓW
1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania plakatu o wymiarach A1 (orientacja pionowa).
2. Postery na sesję należy powiesić w wyznaczonym przez organizatorów miejscu, w pierwszym dniu Konferencji (23.10.2020)
w godzinach 12.00 – 15.00.
3. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania Konferencji.
SESJA PLAKATOWA
Sesja plakatowa odbędzie się 24 października 2020 (sobota).
Autorów plakatów prosimy, by w czasie sesji plakatowej pozostawali cały czas przy swoich posterach, tak, aby możliwa była
wymiana poglądów i dyskusja między autorami i uczestnikami Konferencji. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są
nagrody.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za najlepszą prezentację plakatową nastąpi w sobotę, 24 października 2020,
na zakończenie Konferencji.

