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UROLOGICZNEGO

INFORMACJE DLA AUTORÓW PREZENTUJĄCYCH FILMY

Kod prezentacji (wykładu)
Każdemu filmowi nadano indywidualny kod, np. SW – 1. Prosimy powoły-
wać się na ten kod w przypadku korespondencji z Biurem Kongresowym
oraz firmą odpowiedzialną za obsługę audiowizualną.

Czas i miejsce prezentacji

Wszystkie  prace  będą  przedstawiane  przez  Autorów  21  października
2021 w sali obrad „C”.  W razie wprowadzenia przez rząd obostrzeń wy-
muszających  zmianę  formuły  Kongresu  na  hybrydową,  zakwalifikowane
prace zostaną udostępnione członkom PTU w Internecie (na stronie realiza-
cyjnej Kongresu), natomiast prace nominowane do nagród zostaną zapre-
zentowane przez Autorów w czasie specjalnej sesji, która odbędzie się 23
października 2021. 

Termin i sposób dostarczenia prezentacji
Jedynym skutecznym i akceptowanym przez firmę zapewniającą obsługę
audiowizualną Kongresu sposobem dostarczenia  filmu przed Kongresem
jest wypełnienie online elektronicznej Karty Prelegenta oraz załączenie do
niej ostatecznej wersji filmu – w postaci pliku lub linku do jego pobrania.
Termin nadsyłania prezentacji upływa 20 września 2021.
Po tym terminie przesłanie filmu będzie niemożliwe.
Przesłanie prezentacji przed Kongresem NIE zwalnia Autora (Wy-
kładowcy) z konieczności posiadania kopii zapasowej na Kongre-
sie.

Karta  Prelegenta  jest  dostępna  pod  adresem:  http://ptu2021.polkon-
gres.online
Autor wskazany w programie przeprowadza proces rejestracji konta, przez
co  automatycznie  utworzone  zostanie  indywidualne  konto  Wykładowcy.
Dzięki  temu,  po  zalogowaniu  się  na  ww.  stronie  internetowej  (http://
ptu2021.polkongres.online) danymi  wskazanymi  podczas rejestracji,  bę-
dzie możliwe:

· przesyłanie kolejnych prezentacji (dotyczących innych sesji, w któ-
rych Autor również bierze udział jako Wykładowca),

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

prezentacji (do 20 września br.)
· ewentualne wskazanie osoby,  która zastąpi  Wykładowcę w czasie

danego wystąpienia.

Wymogi techniczne
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· Format pliku: MP4, MOV, MPG (MPEG) – zalecane MP4
· Format filmu: 16:9, 4:3 (preferowany 16:9)
· Filmy o wielkości pliku do 100MB można przesłać, załączając plik z

filmem w trakcie wypełniania Karty Prelegenta.
· Filmy o wielkości pliku powyżej 100MB należy udostępnić, umiesz-

czając plik filmowy w „chmurze” (np. na dysku Google lub można
skorzystać z jednego z darmowych programów, np. Wetransfer lub
Filemail) i załączając link do pobrania tego pliku w trakcie wypełnia-
nia Karty Prelegenta

Ewentualne problemy w tracie wysyłania plików z filmami można rozwią-
zać, kontaktując się z firmą odpowiedzialną za obsługę audiowizualną pod
adresem e-mail: biuro@polkongres.pl
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