Regulamin zgłaszania filmów na sesję specjalną – Wideochirurgia oka, która odbędzie się
w ramach II Międzynarodowej Konferencji
„Od nauki do praktyki” OKULISTYKA-KATAMARANY 2018:
1. Do prezentacji w ramach Konferencji można zgłaszać filmy na sesję specjalną –
Wideochirurgia oka.
2. Wybrane filmy zostaną przedstawione przez autora (jeżeli jest kilku współautorów, film
zaprezentuje jedna osoba) podczas sesji ustnej „Wideochirurgia oka” w postaci 10 minutowych
wystąpień według schematu: film – do 4 min., prezentacja ze slajdami – max. 5 slajdów – do
3 min., dyskusja – do 3 min. Wyboru dokona Komitet Naukowy Konferencji.
3. Prawidłowo przygotowany abstrakt zgłaszający film do sesji „Wideochirurgia oka”
powinien zostać przygotowany w języku polskim i mieć wyraźnie podany tytuł, imiona
i nazwiska autorów wraz z ich tytułami naukowymi / ewentualnie zawodowymi oraz afiliacje
autorów. Abstrakt powinien zawierać maksymalnie 2000 znaków bez spacji (około 1 strona A4
standardową czcionką). Abstrakt powinien zawierać dopisek, że dotyczy on filmu na sesję
„Wideochirurgia oka”.
4. Abstrakty prezentujące tematykę filmu powinny zostać przesłane do Biura Organizatora
Konferencji za pomocą systemu rejestracji online – zarejestrowany uczestnik konferencji
po wniesieniu opłaty zjazdowej może zgłosić abstrakt poprzez swój profil.
5. Abstrakt może też być wysłany bezpośrednio na adres: trembowska@inspirecongress.pl,
wtedy odbiór każdego pliku z abstraktem Biuro Organizatora potwierdzi drogą mailową w ciągu
3 dni roboczych, w przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny z
Biurem Organizatora (tel.: +48 71 780 90 52), celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
6. ABSTRAKTY PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 1 KWIETNIA 2018 R.
7. Komitet Naukowy Konferencji poinformuje autorów (drogą e-mailową), którzy przesłali
abstrakt, czy praca została zakwalifikowana do sesji „Wideochirurgia oka”, najpóźniej
22 kwietnia 2018 roku.
8. Nadesłanie, czy przekazanie gotowej pracy nie wiąże się z przekazaniem praw autorskich do
prezentacji. Organizatorzy nie wykorzystają nadesłanych materiałów w innych celach niż
prezentacja podczas sesji konferencji. Przesłany abstrakt prezentacji może zostać przekazany
na nośniku elektronicznym uczestnikom konferencji, jako materiał konferencyjny.
9. Wymagania techniczne dla prezentacji, która zostanie zakwalifikowana do sesji
„Wideochirurgia oka:
PREZENTACJA: Plik Power Point (ewentualnie plik PDF)
Proporcje obrazu: 4:3 lub 16:9, układ poziomy
Ilość slajdów: od 1 do 5
Rozdzielczość, w której będą wyświetlane materiały: 1024×768
FILM w formacie: AVI, MPEG, VCD, SVCD, DVD, DivX, Windows Media Video, MOV
10. Prezentacja wraz z filmem powinna zostać wgrana / przekazana na nośniku elektronicznym
w pokoju wykładowców tzw. Slide Room minimum na 90 minut przed planowaną godziną
wystąpienia, film może zostać też przesłany do Biura Organizatora przed Konferencją, celem
sprawdzenia poprawności przygotowanego formatu filmowego.
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