WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA
MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
W celu opracowania materiałów do zamieszczenia w książce konferencyjnej zawierającej prezentacje
i streszczenia poszczególnych wykładów, zwracamy się z prośbą o przygotowanie streszczenia w języku polskim
oraz angielskim, a także prezentacji multimedialnej do druku. Jednocześnie informujemy, iż poniższe specyfikacje
dotyczą jedynie materiałów przeznaczonych do druku w związku z czym dopuszczalne są nawet znaczne odstępstwa
pomiędzy materiałem drukowanym, a tym wygłaszanym w trakcie trwania konferencji.

TERMINARZ
15.02.2013r.– przekazanie ostatecznego tematu wygłaszanego wykładu
08.03.2013r.- przekazanie prezentacji przygotowanych do druku na adres e-mail: kontakt@psdiet.pl
08.03.2013r.- przekazanie streszczeń przygotowanych do druku na adres e-mail: kontakt@psdiet.pl
03.04.2013r.- przekazanie prezentacji do wygłoszenia podczas konferencji na adres e-mail: kontakt@psdiet.pl
5-6.04.2013r.– wygłoszenie wykładu zgodnie z harmonogramem III Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA
PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ DO DRUKU


Prezentacja do druku powinna być przygotowana w formie pliku do edycji w formacie .ppt lub .pptx



Prezentacja multimedialna do druku powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów.



Druk materiałów konferencyjnych odbędzie się w kolorach 1+1 (druk monochromatyczny) w związku z czym należy
uwzględnić ten fakt przy przygotowywaniu tabel lub wykresów.



Prezentacje multimedialne do druku nie muszą zawierać pełnej wersji wygłaszanego referatu. Wydruk ma służyć
audytorium jako zbiór najważniejszych informacji z wykładu.
Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym streszczenie nazwy zgodnie z następującym schematem:
Imię_Nazwisko.ppt (.pptx)

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA
STRESZCZEŃ DO DRUKU
TYTUŁ WYSTĄPIENIA
(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 12 pkt; Efekty: wszystkie wersaliki, pogrubienie; Akapit: Wyjustowany; Interlinia:
1,5)

Pierwszy autor1, Drugi autor2
(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 11 pkt; Efekty: pogrubienie; Akapit: Wyjustowany; Interlinia 1,5)
1

Afiliacje,2Afiliacje,

(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 10 pkt; Efekty: kursywa; Akapit: Wyjustowany; Odstępy: Po: 12 pkt.)

Słowa kluczowe: (maksymalnie 8 słów)
(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 10 pkt.; Efekty: pogrubienie; Akapit: Wyjustowany; Odstępy: Przed: 6 pkt.; Po: 12
pkt.)

Treść streszczenia
Cały artykuł pisany i zapisany w formacie MS Word 2000- „.doc”, w formacie strony A4. Każda z wersji językowych streszczenia
powinna zawierać nie więcej niż 1750 znaków (ze spacjami) i mieścić się na ½ strony A4. Pełne wersje: polska i angielska powinny
zmieścić się na jednej stronie A4.
(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 10 pkt, marginesy - lewy - 2,5 cm, prawy - 2,5 cm, górny - 2,5 cm, dolny - 3 cm,
stopka 2 cm; Efekty: brak; Akapit: Wyjustowany; Odstępy: Przed i Po: 6 pkt.; Interlinia 1,15)

Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym streszczenia nazwy w następujący sposób:
Imię_Nazwisko.doc

UWAGA!
Prosimy o przesłanie dwóch wersji językowych streszczeń polskiej i angielskiej.

KONTAKT
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przygotowaniem materiału do druku prosimy o kontakt:
Kamil Gwozdowski
tel.: +48 792 413 316
e-mail: kgwozdowski@psdiet.pl

DANE ORGANIZATORA
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
Komitet Organizacyjny
III Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki
ul. Wileńska 38
94-011 Łódź

