Regulamin zgłaszania przypadków klinicznych w ramach II Międzynarodowej Konferencji
„Od nauki do praktyki” OKULISTYKA-KATAMARANY 2018:
1. Do prezentacji w ramach Konferencji można zgłaszać oryginalne przypadki kliniczne
w kategoriach:
przedniego odcinka lub powierzchni oka,
tylnego odcinka oka,
varia – inne przypadki, np. łączące patologie w obrębie różnych części narządu wzroku.
2. Najlepsze przypadki zostaną przedstawione przez autora (jeżeli jest kilku współautorów,
przypadek przedstawi jedna osoba) podczas sesji ustnej „Przypadki kliniczne” w postaci 8
minutowych wystąpień. Pozostałe będą zaprezentowane w postaci plakatów elektronicznych.
Wyboru dokona Komitet Naukowy Konferencji.
3. Prawidłowo przygotowany abstrakt 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 do jakiej
grupy tematycznej przypadków klinicznych jest zgłaszany: przedniego odcinka lub powierzchni
oka, tylnego odcinka oka, lub varia.
4. Abstrakty opisujące przypadek kliniczny 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 ustnej, czy plakatowej najpóźniej 22
kwietnia 2018 roku.
8. Nadesłanie lub 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 lub w postaci plakatu elektronicznego. Przesłany abstrakt
może zostać przekazany na nośniku elektronicznym uczestnikom konferencji, jako materiał
konferencyjny.
9. Wymagania techniczne dla prezentacji, która zostanie zakwalifikowana do sesji ustnej:
Plik Power Point (ewentualnie plik PDF)
Proporcje obrazu: 4:3, układ poziomy
Ilość slajdów: od 1 do 15
Rozdzielczość, w której będą wyświetlane materiały: 1024×768.
Prezentacja powinna zostać wgrana / przekazana na nośniku elektronicznym w pokoju
wykładowców tzw. Slide Room minimum na 90 minut przed planowaną godziną wystąpienia.
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10. Wymagania techniczne dla prezentacji, która zostanie zakwalifikowana do elektronicznej

sesji plakatowej:
Przygotowanie, jako plik Power Point ostatecznie zapisanie pliku jako jpg.
(Po otworzeniu Programu Power Point przechodzimy do zakładki „projekt”, wybieramy
opcje „ustawienia strony” i ustawiamy orientację strony na „pionowa”, wpisujemy
szerokość oraz wysokość prezentacji, odpowiednio 20,32cm x 36,14 cm, po
przygotowaniu plakatu zapisujemy go jako plik jpg).

Przesłanie gotowego plakatu na adres: trembowska@inspirecongress.pl do dnia 13 maja
2018 roku.
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