INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH PRACE (NA WWW.PTREH2019.PL)
Szanowni Państwo,
Poniżej znajdą Państwo informacje techniczne dotyczące prezentacji wykładów i plakatów.
Wszystkie nadesłane streszczenia zakwalifikowane do wygłoszenia lub prezentacji plakatowej zostaną
opublikowane w książce streszczeń w formacie PDF na stronie Kongresu www.ptreh2019.pl i będzi e
możliwość ich pobrania.
Za uczestnictwo w Kongresie przysługuje 11,5 punkta edukacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów – Dz.U.Nr 231, poz.2326.
Za udział w warsztatach przysługuje dodatkowo od 1 do 2 punktów w zależności od warsztatu.

WYSTĄPIENIA USTNE
Autorzy prac proszeni są o przygotowanie wystąpienia w postaci prezentacji multimedialnej (Powe r
Point). W przypadku prezentacji w języku polskim prosimy o umieszczenie mniejszą czci onką tytułu
slajdu także w języku angielskim.
Czas prezentacji jest podany w programie naukowym (zakładka PROGRAM).
Prezentacje należy składać w sali wykładowej na nośniku zewnętrznym (np. pendrive) najpóźnej 10
minut przed rozpoczęciem sesji, w której będzie wygłaszany wykład. Prosimy o sprawdze nie nazwy
sali w programie naukowym.

PREZENTACJE PLAKATOWE
Autorzy proszeni są o przygotowanie plakatów w formie wydruku o wymiarach 100 cm (pion) x 70
cm. Język prezentacji pracy do wyboru: polski lub angielski. W przypadku wyboru języka polskieg o
prosimy o zamieszczenie w dolnej części plakatu, mniejszą czcionką, streszczenia w wersji
anglojęzycznej.
Prosimy o zgłaszanie się z plakatami do punktu rejestracji uczestników Kongresu od piątku
13.09.2019 od godziny 8:30. Obsługa skieruje Państwa w miejsce, w którym będą Państwo mogli
umieścić plakaty na stojakach. Jeśli jest taka możliwość, prosimy o pozostawienie plakatów do soboty
14.09.2019 do godziny 12:00.
Sesje plakatowe odbędą się w sobotę 14.09.2019 w godzinach 8:00-9:00. Prosimy autorów
o obecność w celu krótkiej prezentacji pracy w obecności moderatorów prowadzących poszczególne
sesje (Choroby Cywilizacyjne 1 i 2, Choroby Rzadkie, Sesja Studencka – zakładka POGRAM).
Komitet Naukowy X Międzynarodowego Kongresu PTReh wyłoni najlepsze prezentacje ustne i plakaty
– ogłoszenie wyników nastąpi w sobotę 14.09.2019 o godzinie 14.30.

