REGULAMIN ZGŁASZANIA STRESZCZEŃ
ORAZ OPISÓW PRZYPADKÓW
NA KONFERENCJĘ
PROBLEMY W OKULISTYCE DZIECIĘCEJ I STRABOLOGII

INFORMACJE OGÓLNE
1. Konferencja Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii odbędzie się w dniach
26.04-27.04.2019 r. w Białymstoku.
2. Organizatorem Konferencji jest Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa, ul. Jerzego
Waszyngtona 17, w Białymstoku. Organizatorem wykonawczym Konferencji jest
Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14.
3. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem:
www.problemywokulistycedzist.pl
ZGŁASZANIE PRAC
1. Warunkiem przesłania pracy jest:
 dokonanie rejestracji i uiszczenie opłaty za udział w Konferencji;


pozytywna recenzja przesłanego streszczenia pracy.

2. Zgłaszane prace muszą być pracami oryginalnymi. Praca nie może być uprzednio publikowana
ani prezentowana na innych konferencjach naukowych.
3. Streszczenie należy przygotować w języku polskim, w formacie .doc. Należy je przesłać drogą
elektroniczną na adres e-mail: okulistyka@czelej.com.pl do dnia 10.02.2019 r. w temacie
wpisując „Okulistyka – streszczenie”
4. Zgłoszenie pracy musi zawierać następujące informacje:
 tytuł pracy;


imiona i nazwiska wszystkich autorów;



e-mail oraz numer telefonu osoby prezentującej;



instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów,
miejscowość, kraj);



treść streszczenia (z podziałem na wstęp, omówienie, wnioski).

5. Streszczenie powinno zawierać krótkie wprowadzenie, cel badania, metodykę oraz wyniki i
wnioski. Dopuszcza się użycie w pracy powszechnie stosowanych skrótów, jednakże inne
powinny być wyjaśnione. Nazwy leków prosimy podać zgodnie z nazewnictwem
międzynarodowym.
6. Streszczenia zgłaszane w formie prezentacji przypadku powinny zawierać: wstęp, opis
przypadku, wnioski.
7. Prosimy nie umieszczać rycin, wykresów ani zdjęć w treści streszczenia. Objętość treści nie
może przekraczać 2 500 znaków (ze spacjami i tabelami).
8. Do przesłanego streszczenia należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest
samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów”.
9. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od
wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.

10. Autorów, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane i zakwalifikowane do prezentacji
podczas Konferencji, organizator powiadomi drogą elektroniczną (e-mailem), do dnia
15.03.2019 r.
11. Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji na Konferencji wejdą w skład materiałów
konferencyjnych dla uczestników konferencji.
TERMINY


Ostateczny termin zgłaszania streszczeń prac upływa 10 lutego 2019 r. Prace
zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także
prace nadesłane pocztą tradycyjną lub faksem.



Ocena streszczeń przez recenzentów nastąpi do 4 marca 2019 r.



Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do 15 marca 2019 r.

KATEGORIE TEMATYCZNE ZGŁASZANEJ PRACY


Kontrowersje w leczeniu zaćmy u dzieci



Retinopatia wcześniaków



Wrodzone zespoły zaburzeń okoruchowych



Leczenie zachowawcze i operacyjne zeza rozbieżnego okresowego



Tematy wolne z okulistyki dziecięcej i strabologii

WYGŁASZANIE PRAC
Autorzy zakwalifikowanych prac są zobowiązani do przygotowania wykładu w formie elektronicznej –
format pliku: PowerPoint.
Filmy osadzone w prezentacji dodatkowo powinny zostać umieszczone w tym samym katalogu co
prezentacja. W razie użycia w prezentacji niestandardowej czcionki, musi być ona osadzona w
prezentacji podczas zapisywania pliku.
Wykład prosimy przynieść na nośniku elektronicznym w dniu konferencji, by wgrać go do komputera
technika w przerwie poprzedzającej sesję, w której odbędzie się jego prezentacja.
KONKURS
Przewidujemy nagrody w postaci voucherów na książki Wydawnictwa Czelej dla autorów najlepszych
prac (po jednej nagrodzie w każdej sesji). W skład komisji, która wyłoni najlepszą pracę wejdzie
prezydium sesji. Nagrody wręczone zostaną w sobotę na zakończenie Konferencji.
INFORMACJA
Podanie danych: imię i nazwisko, e-mail, afiliacja (miejsce pracy) jest niezbędne do zgłoszenia pracy.
Zgłaszając swój udział, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679).
Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zgłoszenie. Każdy klient ma prawo
wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania
ich usunięcia.

