
51. KONGRES NAUKOWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA

UROLOGICZNEGO

INFORMACJE DLA AUTORÓW
PREZENTUJĄCYCH PRACE W SESJACH PLAKATOWYCH

Numer prezentacji
Każdej pracy nadano indywidualny numer (np. SP I – 1). Prosimy powoły-
wać się na ten numer w razie korespondencji z Biurem Kongresowym oraz
firmą odpowiedzialną za obsługę audiowizualną.

Czas i miejsce prezentacji

W przypadku kongresu organizowanego w formie stacjonarnej wszystkie
prace będą przedstawiane przez Autorów  21 października 2021 w sali
obrad „B” lub „C”. 

Czas prezentacji (dotyczy formy stacjonarnej Kongresu)
Czas  przeznaczony  na  prezentację  to  2  minuty.   Po  każdej  prezentacji
przewidziano  3  minuty  na  dyskusję  (prace standardowe).  W przypadku
prac nominowanych do nagrody na prezentację i dyskusję przeznaczono
po 4 minuty. Czas przeznaczony na prezentację będzie bezwzględnie egze-
kwowany przez przewodniczących sesji. 

Prezentacja
Prezentacja może składać się z maksymalnie 3 slajdów, a w przypad-
ku prac nominowanych do nagrody – z 4 slajdów. Organizacja slaj-
dów należy do Autorów. Sugeruje się rezygnację ze slajdu tytułowego oraz
umieszczenie tytułu, nazwisk Autorów i afiliacji na pierwszym slajdzie ra-
zem z krótkim wstępem oraz celem pracy, pozostawiając dwa kolejne slaj-
dy na prezentację wyników i wnioski.

Termin nadsyłania ostatecznych wersji prezentacji
Przygotowane slajdy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20
września 2021 r. 
Po tym terminie oraz w czasie Kongresu nie będzie możliwości wgrania/
modyfikacji /podmiany prezentacji.

UWAGA! 
Niedotrzymanie terminu dostarczenia ostatecznej wersji plakatu spowodu-
je brak możliwości wyświetlenia pracy podczas Kongresu.  

Wymogi techniczne
Prezentację na sesję plakatową należy przygotować w następującej formie:

· Plik MS Office PowerPoint 2019 (lub w starszej wersji) albo plik PDF,
bez film  ó  w, przejść pomiędzy slajdami i bez animacji w slaj  -  
dach

· Proporcje obrazu: 16:9 (zalecane!) lub 4:3, układ poziomy,



· Liczba  slajdów:  do 3  lub 4(tylko  prace nominowane do  nagrody).
Przekroczenie liczby slajdów spowoduje nieprzyjęcie prezen-
tacji.

Sposób dostarczenia prezentacji
Jedynym skutecznym i akceptowanym przez Biuro Kongresowe oraz firmę
zapewniającą  obsługę  audiowizualną  Kongresu  sposobem  dostarczenia
prezentacji jest wypełnienie online elektronicznej Karty Prelegenta oraz za-
łączenie do niej opracowanej prezentacji - w postaci pliku lub linku do jej
pobrania. 
Karta  Prelegenta  jest  dostępna  pod  adresem  internetowym:  http://
ptu2021.polkongres.online
Od Autora wskazanego w Programie Kongresu jako „Prelegent” wymagane
jest  przeprowadzenie  procesu rejestracji  konta,  przez co automatycznie
utworzone zostanie indywidualne konto Autora (Prelegenta). Dzięki temu,
po zalogowaniu się na tej samej stronie internetowej (http://ptu2021.polkon-
gres.online) danymi wskazanymi podczas rejestracji, będzie możliwe:

· przesyłanie przez niego kolejnych prezentacji (również na inne se-
sje, np. programowe, w których również dany Autor weźmie udział
jako wykładowca),

· sprawdzanie i poprawianie danych podanych podczas rejestracji, 
· podmienianie, nawet wielokrotne, wszystkich przesłanych wcześniej

prezentacji (do 20 września.)
· ewentualne wskazanie osoby, która zastąpi Autora w trakcie wystą-

pienia.

Teksty streszczeń
Streszczenia zostaną opublikowane w suplemencie Central European Jour-
nal of Urology. Będzie on dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. 

http://ptu2021.polkongres.online/
http://ptu2021.polkongres.online/
http://ptu2021.polkongres.online/
http://ptu2021.polkongres.online/

