47. KONGRES NAUKOWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO
INFORMACJE DLA AUTORÓW
PREZENTUJĄCYCH PRACE W SESJACH PLAKATOWYCH
Numer prezentacji
Każdej pracy nadano indywidualny numer. Prosimy powoływać się na ten numer w razie
ewentualnej korespondencji z Komitetem Naukowym.
Czas i miejsce prezentacji
Sesje plakatowe odbędą się w dniach 19 i 20 czerwca w sali obrad „C”. Informację o godzinie
rozpoczęcia sesji, w której zaplanowano poszczególne wystąpienia zawarto w wiadomości z
informacją o przyjęciu pracy do programu naukowego Kongresu. Szczegółowy program
będzie dostępny na stronie internetowej Kongresu na początku maja.
Czas prezentacji
Czas przeznaczony na prezentacje standardowe to 2 minuty. Dodatkowo sześć prac
zakwalifikowano do prezentacji specjalnych, których czas określono na 3 minuty. Czas
przeznaczony na prezentację będzie bezwzględnie egzekwowany przez przewodniczących
sesji. Po każdej prezentacji przewidziano czas na dyskusję: odpowiednio 3 minuty w
przypadku prezentacji standardowych oraz 4 – w przypadku prezentacji standardowych.
Prezentacja
Prezentacje standardowe mogą składać się z maksymalnie 3 slajdów. Prezentacje specjalnie
mogą składać się z maksymalnie 4 slajdów.
Organizacja slajdów należy do Autorów. Sugeruje się rezygnację ze slajdu tytułowego oraz
umieszczenie tytułu, nazwisk Autorów i afiliacji w nagłówku slajdów. Na pierwszym slajdzie
można zawrzeć krótki wstęp wraz z celem pracy, pozostawiając dwa kolejne slajdy na
prezentację wyników i wnioski.
Wymogi techniczne
Prezentację należy przygotować w następującej formie:
 Plik Power Point 2003, 2007 lub 2010 albo plik PDF, bez filmów i animacji
 Proporcje obrazu: 4:3, układ poziomy,
 Rozdzielczość, w której będą wyświetlane materiały: 1024x768
 Liczba slajdów: do 3 (prezentacje standardowe) lub 4 (prezentacje specjalne).
Przekroczenie liczby slajdów spowoduje zwrot materiałów.
Termin nadsyłania ostatecznych wersji prezentacji
Przygotowane slajdy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 4 czerwca 2017 do firmy
POL-KONGRES PROJEKT na adres email: kongres@polkongres.pl . Do prezentacji należy
dołączyć odpowiednio wypełnioną kartę prelegenta (do pobrania ze strony internetowej
Kongresu, zakładka „Informacje dla prelegentów”. W czasie Kongresu nie będzie możliwości
wgrania / modyfikacji prezentacji.

Dotrzymanie tego terminu jest konieczne, ponieważ firma zapewniająca obsługę
audiowizualną musi dokonać konwersji plików przed kongresem, aby umożliwić
uczestnikom kongresu ich przeglądanie na monitorach plazmowych.
UWAGA!
Niedotrzymanie terminu dostarczenia ostatecznej wersji plakatu spowoduje brak możliwości
wyświetlenia pracy podczas Kongresu.
Język Kongresu
Językiem sesji plakatowych jest język polski i angielski. Zakłada się przy tym, że prelegenci z
Polski będą przedstawiać prace w języku polskim.
Teksty streszczeń
Streszczenia zostaną opublikowane w suplemencie The Central European Journal of Urology.
Będzie on dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Po otrzymaniu prośby o akceptację
tekstu złamanego przed Redakcję prosimy o szybką odpowiedź do Redaktora.

