KONGRES ZDROWIA PUBLICZNEGO 2022 – SESJA NAUKOWA

Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony elektronicznie formularz prosimy przesłać na adres kzp2022@ioz.org.pl


Dane uczestnika:

Tytuł naukowy ………………………………..

Imię …………………………………………..

Nazwisko …………………………………….

Nazwa instytucji ……………………………...

Adres do korespondencji ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu ……………………………….

Email …………………………………………

Proszę zaznaczyć „x” obok wybranego wariantu: 
Uczestnictwo w konferencji wraz z plakatem □
Uczestnictwo w konferencji wraz z prezentacją □
Preferowana sesja naukowa prezentacji ustnych:
Choroby cywilizacyjne □
Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób, health literacy□
Zdrowie psychiczne i uzależnienia□
Zawody medyczne – wypalenie zawodowe, jakość życia, nowe kompetencje □
Aktualne wyzwania zdrowia publicznego□
Zdrowie publiczne w 2022 r. – bieżące wyzwania i perspektywy □


Uwaga: zgłoszenie pracy oznacza wyrażenie zgody na wykonanie recenzji.
Caution: by submitting the paper you agree to review the conference papers.




Streszczenie prosimy przygotować wg następującego wzoru:
Tytuł [Times New Roman; 14 pt, pogrubiony, wyśrodkowany, małe kapitaliki]
Autor Prezentujący1*, Autor Drugi2, Autor Trzeci2, Autor Czwarty3 [Kolejność zapisu: Imię Nazwisko; Times New Roman; 11 pt; wyśrodkowany]
1) Afiliacja 1 (nazwa, ulica, kod pocztowy, miasto) 
2) Afiliacja 2 (nazwa, ulica, kod pocztowy, miasto)
3) Afiliacja 3 (nazwa, ulica, kod pocztowy, miasto)[Times New Roman; 10 pt; kursywa; wyrównanie do lewej]

email autora do korespondencji*: [Times New Roman; 10 pt; kursywa; wyrównanie do lewej] 
(Prosimy o podkreślenie imienia i nazwiska autora, który będzie prezentował pracę)
Abstrakt musi zawierać: 
wstęp ( max 900 znaków ze spacjami),
cel badań (max 300 znaków ze spacjami),
 materiały i metody (max 600 znaków ze spacjami), 
wyniki (max 600 znaków ze spacjami),
 wnioski (max 400 znaków ze spacjami). 
Słowa kluczowe/Keywords (max 3).

Abstrakt pracy nie może przekroczyć objętości strony A4. Czcionka, którą należy zastosować to Times New Roman; 12 pt. Interlinia 1,5. Tekst abstraktu należy wyjustować. 
Każdy akapit tekstu abstraktu powinien rozpoczynać się wcięciem o szerokości 1 cm. Do wyróżnień fragmentu tekstu abstraktu należy używać kursywy. Nie jest dopuszczalne użycie pogrubień lub podkreśleń 
w tekście. 
Dopuszczalne formaty: .doc; .docx; .rtf; .ods; .odt. Abstrakty przygotowane niezgodnie z zaleceniami nie będą oceniane. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formatowaniu abstraktów.

