Regulamin
sesji posterowej IV Narodowego Kongresu Żywieniowego
I.
INFORMACJE OGÓLNE
1. W ramach IV Narodowego Kongresu Żywieniowego (Warszawa, 25-26.01.2019 r.),
organizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia („Kongres”), odbędzie się sesja
posterowa. Prezentacja posterów przewidziana jest przez cały czas trwania Kongresu.
Streszczenia eksponowanych posterów zostaną opublikowane w czasopiśmie „Żywienie
Człowieka i Metabolizm”.
2. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.kongres-zywieniowy.waw.pl.
II.
ZGŁASZANIE PRAC
1. Warunkiem udziału w sesji posterowej jest:
 rejestracja poprzez wypełnienie formularza udziału w Kongresie (on-line),
 uiszczenie opłaty rejestracyjnej za udział w Kongresie,
 nadesłanie streszczenia posteru w formie elektronicznej z uwzględnieniem wytycznych
(patrz: Wymogi do abstraktu) na adres e-mailowy: dostapiuk@izz.waw.pl
 uzyskanie pozytywnej recenzji przesłanego streszczenia posteru, dokonanej przez
Komitet Naukowy
2. Obowiązujące terminy:
 do 05.12.2018 r. – ostateczny termin zgłaszania streszczeń posterów,
 do 19.12.2018 r. – ocena streszczeń przez recenzentów,
3.
4.
5.
6.
7.

 do 04.01.2019 r. – powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanej pracy.
Do sesji posterowej przyjmowane będą wyłącznie prace oryginalne, które nie były uprzednio
publikowane ani prezentowane na innych konferencjach naukowych.
Streszczenia posterów powinny być przygotowane równolegle w języku polskim i angielskim.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
W zgłoszeniu należy podać osobę prezentującą plakat na Kongresie – tytuł naukowy, imię i
nazwisko, kontakt telefoniczny i e-mailowy oraz afiliację z podaniem kierownika jednostki.
Streszczenia posterów należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
dostapiuk@izz.waw.pl, według następującej konstrukcji:
 tytuł,
 autor/autorzy (pełne imię i nazwisko autora/współautora/współautorów),
 instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów,
miejscowość, kraj),
 słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów),

 treść streszczenia (z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski).
8. W treści streszczenia prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć. Objętość
streszczenia1 nie może przekraczać 2200 znaków (ze spacjami) lub 300 wyrazów.
9. Streszczenia nadesłane po wyznaczonym terminie, przygotowane niezgodnie z wymaganiami
lub przesłane w inny niż wskazany powyżej sposób nie będą przyjmowane i poddawane
ocenie (recenzji).
1

Do statystyki prosimy nie liczyć tytułu, nazwiska autora oraz afiliacji.

10. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody od wszystkich współautorów i
kierownika jednostki, z której praca pochodzi, na prezentację posteru i opublikowanie jego
streszczenia zarówno na stronie Kongresu, jak i w czasopiśmie „Żywienie Człowieka i
Metabolizm”.
11. Oceny zgłoszonych prac dokona Komitet Naukowy, według następujących kryteriów: wartość
merytoryczna, oryginalność, metodyka, sposób prezentacji zagadnienia.
12. W przypadku wpłynięcia do oceny większej liczby streszczeń posterów o ich przyjęciu będzie
decydowała recenzja przewodniczącego Komitetu Naukowego.
13. Autorzy prac, które uzyskają pozytywną recenzję i zostaną zakwalifikowane do prezentacji
podczas sesji posterowej Kongresu, będą o tym powiadomieni przez organizatorów Kongresu
drogą elektroniczną (e-mailem), najpóźniej do dnia 04 stycznia 2019 roku.
14. Zgłoszenie streszczenia posteru jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy
niniejszego regulaminu.
III.
EKSPOZYCJA POSTERÓW
1. Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania posteru o wymiarach:
format B1 tj. 680 mm – 980 mm (orientacja pionowa).
2. Postery eksponowane będą przez cały czas trwania Kongresu.
3. W czasie sesji posterowej Autorzy posterów powinni pozostawać przy swoich pracach, aby
możliwa była wymiana poglądów i dyskusja między autorami i uczestnikami Kongresu.
4. Prezentacje ustne odbędą się przy eksponowanych posterach, podczas sesji posterowej w
miejscu wyznaczonym przez organizatora Kongresu. Autorzy wszystkich prac zobowiązani są
do udziału w dyskusji.
IV.
ZMIANY REGULAMINU
Organizator zastrzega prawo zmiany postanowień Regulaminu, o czym poinformuje w sposób
przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu, tj. za pośrednictwem oficjalnego serwisu Kongresu.

