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ZASADY PRZYGOTOWYWANIA STRESZCZEŃ NA KONFERENCJĘ
1. Teksty streszczeń będą opublikowane w materiałach zjazdowych – książce streszczeń.
2. Przesłane streszczenia będą prezentowane wyłącznie w formie plakatów w wersji elektronicznej (e-plakat).
3. Tekst streszczenia należy przygotować w języku polskim i angielskim. Każda wersja językowa
streszczenia może zawierać maksymalnie 250 słów i nie powinna przekraczać 1 strony A4.
(czcionka Times New Roman 12, pojedynczy odstęp między wierszami, nie należy zamieszczać rysunków ani
wykresów).
4. Streszczenie strukturalne powinno składać się z następujących części:
• Tytuł
• Autorzy (pełne imię i nazwisko)
• Afiliacja (każdego z Autorów)
• Wstęp
• Cel pracy
• Materiał i metody
• Wyniki
• Wnioski
• Imię i nazwisko, telefon, adres e-mail osoby odpowiedzialnej za korespondencję.
5. Tytuł pracy powinien być napisany w języku polskim i angielskim czcionką pogrubioną.
6. Autorów należy zapisywać pełnym imieniem i nazwiskiem.
7. Autorami jednego streszczenia może być maksymalnie 5 osób.
8. Streszczenie jednej pracy w języku polskim i angielskim należy przesłać w jednym pliku w formacie .docx.
Nazwa pliku powinna być zgodna z tytułem pracy.
9. Streszczenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: lublin2018@wp.pl
10. Termin przesyłania streszczeń upływa 15.03.2018r. Po tym terminie streszczenia nie będą przyjmowane.
11. Autorzy powinni dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności przygotowanego streszczenia w
języku polskim i angielskim zgodnie z podanymi wymaganiami.
12. Streszczenia niekompletne, przygotowane niezgodnie z powyższymi zasadami nie będą poddane ocenie przez
Komitet Naukowy i będą zwracane Autorom bez rozpatrzenia.
13. Potwierdzenie przyjęcia streszczenia zostanie przesłane drogą elektroniczną Autorowi odpowiedzialnemu za
korespondencję.

RULES FOR PREPARING ABSTRACTS FOR THE SCIENTIFIC CONFERENCE
Environment and the condition of the oral cavity
Lublin, 20-21.04.2018

1. The texts of the abstracts will be published in the conference materials - a book of abstracts.
2. The papers will be presented only as e-posters.
3. The text of the abstract in English should not exceed one A4 page (Times New Roman, font size 12, single line
spacing, maximum 250 words, do not include drawings or diagrams).
4. The structural abstract should consist of the following parts:
•
Title
•
Authors (full name and surname)
•
Affiliation (for each of the Authors)
•
Introduction
•
Aim
•
Material and methods
•
Results
•
Conclusions
•
Name and surname, telephone number, e-mail address of the corresponding Author.
5. The title of the paper should be written in Polish and English in bold.
6. Authors should be written with their full name and surname.
7. Each abstract in Polish and English should be sent in one file in the format .docx. The file name should be the
same as the title of the paper.
8. Abstracts should be sent only via e-mail to the following address: lublin2018@wp.pl
9. The deadline for submitting abstracts is 15/03/2018. After this date, abstracts will not be accepted.
10. The Authors should make every effort to ensure the correctness of the prepared abstract in Polish and English in
accordance with the given requirements.
11. Incomplete abstracts, prepared not in accordance with the above rules, will not be evaluated by the Scientific
Committee and will be returned to the Authors without consideration.
12. Confirmation of the acceptance of the abstract will be sent to the corresponding Author via e-mail.

