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Komunikat 1  

 

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą 600 zł +23%VAT=738 zł. 
(dla członków Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów – 500 zł 
+23%VAT= 615 zł) i obejmują:  

• Udział w obradach. 

• Materiały konferencyjne. 

• Udział w spotkaniu towarzyskim. 

• Przerwy kawowe. 
 
Komunikaty naukowe będą prezentowane w formie:  
 

• 15 minutowych wystąpień ustnych. 

• 5 minutowych prezentacji e-posterów. 

• posterów drukowanych. 
 
Prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim wg 

załączonego wzoru. Wersja do edycji znajduje się na stronie konferencji 

www.scitt.up.poznan.pl/konferencja2019 

 
Kalendarz zgłaszania uczestnictwa:  
30.11.2018 – Zgłaszanie uczestnictwa  
28.02.2019 – Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Konferencji  
31.03.2019 – Przesyłanie streszczeń referatów plenarnych, komunikatów 

i e-posterów  
 
Wpłaty na konferencję prosimy dokonywać od 1.01 do 28.02.2019. 
 
Wpłaty prosimy dokonać przelewem na konto:  
PTTŻ o/Wielkopolski  
ul. Mazowiecka 48, 60-623 Poznań  
nr: 72 1750 0012 0000 0000 3785 6355 
dopisując w tytule „Imię i nazwisko osoby za którą jest wnoszona opłata oraz 

Oleje 2019„ 

 

O akceptacji doniesień będzie decydować opinia recenzenta i kolejność 

zgłoszeń. 

 



Wzór streszczenia 

 
TEMAT  

(ARIAL 13 PKT, POGRUBIONE, WYŚRODKOWANE, 
WIELKIE LITERY) 

(linia odstępu) 
Imię i Nazwisko autora i współautorów – podkreślone nazwisko osoby 

prezentującej pracę na konferencji (Arial 11 pkt., wyśrodkowane) 
(linia odstępu) 

Nazwa jednostki (Uczelnia, wydział, katedra), Adres korespondencyjny, telefon, e-
mail głównego autora (Arial, 10 pkt., wyśrodkowane, kursywa) 

(linia odstępu) 
(linia odstępu) 

Treść streszczenia powinna być nie dłuższa niż 250 wyrazów i powinna 

obejmować podstawowe informacje na temat przeprowadzonych badań, 

zastosowanych technik oraz syntetyczny opis uzyskanych wyników. (Arial 11 

pkt., wyjustowane). 

(linia odstępu) 
Słowa kluczowe: 4-5 słów kluczowych (Arial, 11 pkt., kursywa, wyjustowane)  

 

 

TITLE 
(ARIAL 13 POINT, BOLD, CENTER, CAPITALS) 

(line space) 
Name and surname of the author and co-authors - underlined name of the 

person presenting the work at the conference (Arial 11 points, center) 
(line space) 

Name of the unit (University, department), Correspondence address, phone 
number, e-mail of the main author (Arial, 10 points, center, italics)  

(line space) 
(line space) 

The content of the summary should not be longer than 250 words and should 
include basic information about the conducted research, the techniques used 
and a synthetic description of the obtained results. (Arial 11 points, justified).  

(line space) 
Keywords: 4-5 keywords (Arial, 11 points, italics, justified) 

 

Uwaga: Wzór streszczenia do edycji można pobrać ze strony 

konferencji www.scitt.up.poznan.pl/konferencja2019 

  
 


