REGULAMIN PREZENTACJI DNT
Międzyzdroje, 11-14 września 2022
1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prezentacje podlegają procesowi kwalifikacji.
2. Treść prezentacji powinna nawiązywać do tematyki XXVI FCP.
3. Maksymalna liczba stron prezentacji: 30.
4. Całkowity czas trwania prezentacji razem z pytaniami, komentarzami, etc.: 30 minut.
5. Miejsce prezentacji: Sala Columbus i Sala Marco Polo w Hotel Vienna House Amber Baltic.
6. Zakwalifikowane prezentacje zostaną dodatkowo opublikowane w wersji czarno-białej
w Materiałach Konferencyjnych XXVI Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach.
Przygotowując prezentację należy zwrócić uwagę na czytelność zamieszczonych grafik/
wykresów w wersji czarno-białej [skala szarości].
7. Gotową prezentację należy przesłać w formacie pdf [1 slajd = 1 strona, format 16:9] do dnia
10 sierpnia 2022 r. na adres: materialy@fcp.org.pl. Wszystkie przesłane do tego terminu
prezentacje będą podlegały procesowi kwalifikacji.
8. Nazwa pliku prezentacji powinna brzmieć: NAZWAFIRMY_XXVI_FCP, proszę w nazwie nie
używać znaków diakrytycznych.
9. Autorzy nadesłanych prezentacji zostaną poinformowani o wynikach kwalifikacji do dnia 19
sierpnia 2022 r.
10. Jeśli w zakwalifikowanych prezentacjach nastąpią jakieś zmiany, zmienioną prezentację
w wersji do publikowania w Materiałach XXVI FCP należy przesłać w formacie pdf
[1 slajd = 1 strona, format 16:9] najpóźniej do końca dnia 25 sierpnia 2022 r.
11. Prezentację w formacie Microsoft PowerPoint [format 16:9] należy nadesłać do dnia
5 września 2022 r. na adres: materialy@fcp.org.pl
12. Żadne zmiany w prezentacjach w wersji do druku nadesłane po 25 sierpnia 2022 r. nie będą
uwzględnione. W Materiałach Konferencyjnych XXVI FCP zostaną opublikowane prezentacje
w wersjach nadesłanych do dnia 26 sierpnia 2022 r.
13. Żadne zmiany w prezentacjach przeznaczonych do przedstawienia podczas sesji DNT XXVI
FCP nadesłane po 5 września 2022 r. nie będą uwzględnione. W trakcie sesji Dnia Nowych
Technologii uczestnikom Forum będą wyświetlane prezentacje w takiej wersji w jakiej
zostały przesłane do dnia 5 września 2022 r. Ze względów organizacyjnych i technicznych,
nie ma możliwości wprowadzania żadnych zmian w prezentacjach w trakcie trwania Forum.
14. W przypadku wyświetlania innych niż prezentacja Microsoft Power Point materiałów
multimedialnych (np. film), należy przesłać te materiały w oddzielnych plikach do dnia 5
września 2022 r. Czas trwania dodatkowych materiałów multimedialnych zawiera się
w czasie przeznaczonym na prezentację (pkt. 4).
15. Zgłaszający prezentację zgadza się na opublikowanie prezentacji w Materiałach
Konferencyjnych XXVI FCP.
16. Regulamin Prezentacji DNT może ulec zmianie.
17. Zgłoszenie prezentacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu DNT.

www.fcp.org.pl

