REGULAMIN ZGŁASZANIA STRESZCZEŃ ORAZ OPISÓW PRZYPADKÓW NA
KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ „GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO NA CO DZIEŃ’
3-5 PAŹDZIERNIKA 2019 WROCŁAW

INFORMACJE OGÓLNE
1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ginekologia i położnictwo na co dzień” odbędzie
się w terminie 3-5 października 2019 r. we Wrocławiu.
2. Patronat naukowy wydarzenia objęła II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław
3. Oficjalna domena strony internetowej znajduje się pod adresem:
https://ginekologia2019.icongress.pl/
ZGŁASZANIE PRAC
1. Warunkiem przesłania prac jest spełnienie poniższych wytycznych:
• dokonanie rejestracji i uiszczenie opłaty za udział w wydarzeniu
• zakwalifikowanie pracy przez Kapitułę Prezydium Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Ginekologów i Położników do publikacji oraz prezentacji pracy
podczas konferencji
2. Zgłaszane prace muszą być pracami oryginalnymi jak również nie mogą być uprzednio
publikowane ani prezentowane na innych wydarzeniach.
3. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie pracy.
4. Prace należy przygotować wyłącznie w języku polskim, w formacie .doc. Prace należy
przesyłać
poprzez
system
rejestracji
on-line
poprzez
stronę
https://ginekologia2019.icongress.pl/
jak
również
na
email:
kukurenda@inspirecongress.pl do dnia 16 sierpnia 2019 r. w temacie wpisując:
„Ginekologia – streszczenie”
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5.
•
•
•
•
•
•
•

Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje:
tytuł pracy
imiona i nazwiska autora/współautora/współautorów
pełne tytuły naukowe autora/współautora/współautorów
pełną afiliację (pełna nazwa instytucji, miejscowość)
zaznaczenie imienia i nazwiska osoby prezentującej pracę
email kontaktowy oraz numer telefonu do osoby prezentującej pracę
treść streszczenia z podziałem na:
- wstęp
- cel
- materiał
- metody
- wyniki i wnioski

Oryginalny język razem z tytułem, autorami i afiliacjami powinien mieć maksymalnie 2200
znaków.
Całość tekstu proszę opracować jednolicie bez wyróżnień i spacji czcionką 12p Times New
Roman z jednym odstępem między wierszami z marginesem normalnym po 2,5 cm z każdej
strony arkusza, bez justowania z wysunięciem dla akapitu 1,25.
Prosimy nie zamieszczać w treści streszczenia: rycin, wykresów, zdjęć.
Zgłoszenie streszczenia pracy jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy
od wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca została zgłoszona.
OCENA ZGŁOSZONYCH PRAC
Każda ze zgłoszonych prac zostanie oceniona przez Kapitułę Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położników w składzie:
• Prof. dr hab. Mariusz Zimmer, Wrocław
• Prof. dr hab. Paweł Kamiński, Warszawa
• Prof. dr hab. Piotr Sieroszewski, Łódź
• Prof. dr hab. Hubert Huras, Kraków
• Dr hab. n. med. Tomasz Fuchs, Wrocław
• Dr hab. n. med. Michał Pomorski, Wrocław
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Kapituła dokona oceny prac oraz zakwalifikowania prac do sesji rezydenckiej „rapidfire” oraz
do elektronicznej sesji plakatowej do dnia 6 września 2019 r.
Po tym terminie wszyscy autorzy prac zostaną powiadomieni drogą emailową o
zakwalifikowaniu prac oraz zostaną przesłane wytyczne do przygotowania prezentacji w
formie ustnego wystąpienia lub do elektronicznej sesji plakatowej.
Zakwalifikowane streszczenia prac
naukowym konferencji.

zostaną zamieszczone i wydrukowane w programie

TERMINY
•

•
•

ostateczny termin zgłaszania streszczeń prac upływa 16 sierpnia 2019 r. Prace
zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Prace nadesłane drogą pocztową
tradycyjną jak również faksem nie będą akceptowane.
ocena streszczeń przez Kapitułę ZG PTGiP nastąpi do dnia 6 września 2019 r.
powiadomienie autorów o zakwalifikowaniu prac nastąpi maksymalnie do dnia 13
września 2019 r. przez Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o.o. za
pośrednictwem emaila. Telefon kontaktowy do kierownika projektu – Iwona
Kukurenda tel: 605 243 246.

KONTAKT W SPRAWIE ZGŁASZANIA PRAC:

Biuro Organizacji Konferencji
InspireCongress Sp. z o.o.
Ul. Powstańców Śl. 95; 53-332 Wrocław
Iwona Kukurenda
tel: 605 243 246
email: kukurenda@inspirecongress.pl
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