
Streszczenia wystąpień posterowych zostaną wydane w języku polskim i angielskim
w postaci materiałów zjazdowych, dlatego należy je przygotować w dwu wersjach
językowych: polskiej i angielskiej. Streszczenie danego wystąpienia może być zgłoszone
tylko raz i tylko przez jednego uczestnika. W przypadku prac kilku autorów streszczenie
zgłasza tylko jeden autor; proponujemy, aby był nim autor pierwszy. Suma znaków
streszczenia łącznie z tytułem, nazwiskami autorów i ich afiliacjami nie może przekroczyć
200 słów. Tekst należy przygotować w edytorze tekstowym MS Word (doc., docx., RTF)
i przesłać na adres e-mail organizatorów: przemyslaw.babelewski@upwr.edu.pl

Streszczenie powinno być ułożone według poniższego schematu:
– tytuł posteru;
– imię i nazwisko autora(-ów);
– adres(-y) – nazwa jednostki, ulica, kod, miejscowość, adres e-mailowy;
– słowa kluczowe – do 5 znaczeń.
Przy przygotowaniu tekstu należy zachować następujące zasady:
▪ tytuł, czcionka Calibri, rozmiar 12, kapitaliki, odstęp 1,15;
▪ imię i nazwisko autora (autorów), czcionka Calibri, rozmiar 12, odstęp 1,15;
▪ afiliacja, czcionka Calibri, rozmiar 10, odstęp 1,15;
▪ słowa kluczowe, czcionka Calibri, rozmiar 10, odstęp 1,15;
▪ tekst; czcionka Calibri, rozmiar 12;
▪ odstępy pomiędzy liniami tekstu (interlinia) – 1,5 wiersza;
▪ marginesy – wszystkie 2,5 cm;
▪ niestosowanie twardej spacji;
▪ kursywa (italic) stosowana tylko w przypadku nazw łacińskich (zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie zasadami);
▪ w tekście nie należy stosować: łamania na kolumny, wstawiania ramek, tabel, rysunków,
tekstu podkreślonego i pogrubionego;
▪ wzory matematyczne wstawione w tekście należy przygotować z wykorzystaniem edytora
wzorów kompatybilnego z MS Word;
▪ dane liczbowe oraz jednostki miary należy stosować zgodnie z układem SI z wyjątkiem
temperatury, którą należy podawać w stopniach Celsjusza;
▪ należy odpowiednio sformatować oznaczenia i jednostki miary wymagające zastosowania
indeksu górnego lub dolnego np.: m³ , x ;
▪ dopuszcza się stosowanie powszechnie używanych akronimów, w przypadku mniej
znanych skrótów, ich znaczenie należy wyjaśnić przy pierwszym użyciu;
▪ organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ingerencji redakcyjnej.
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