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KOMUNIKAT I
SZCZYTNO, 6 - 9 września 2011

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zakład Higieny i Fizjologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie wraz z Polskim
Towarzystwem Nauk Żywieniowych, Departamentem Zdrowia MSWiA, Uczelnią Warszawską im. Marii
Skłodowskiej-Curie i Polskim Towarzystwem Higienicznym organizuje VII Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.
„Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia – Żywienie – wczoraj – dziś - jutro”. W Konferencji wezmą
udział także przedstawiciele zagranicznych instytutów naukowo-badawczych, które zajmują się problemami
żywienia, stanu odżywienia oraz higieną żywności i żywienia.
Konferencja zorganizowana zostanie w dniach 6 – 9 września 2011 roku na bazie
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 111
12-100 Szczytno
Grupy tematyczne Konferencji:








Historyczne i kulturowe uwarunkowania żywienia Polaków ;
Jakość i bezpieczeństwo żywności w aspekcie polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej;
Żywienie a zdrowie;
Żywienie w warunkach ekstremalnych;
Problemy żywnościowo żywieniowe w wojsku w aspekcie służby zawodowej i uczestnictwa w
operacjach poza granicami kraju;
Dopalacze – narastający problem zdrowotny i społeczny;
Varia

INFORMACJA DLA AUTORÓW PRAC
Wszystkie zgłoszone na Konferencję prace będą recenzowane przez Komitet Naukowy Konferencji, a o ich
zakwalifikowaniu do druku i formie prezentacji będzie decydował wynik recenzji. O zakwalifikowaniu
pracy i formie prezentacji autorzy zostaną powiadomieni do dnia 30.05.2011.
Egzemplarz pracy wraz z płytą CD należy przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną wg. załączonych wytycznych
na adres Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii lub drogą e-meilową.
W trakcie trwania konferencji organizatorzy zapewniają możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego.
Językiem konferencji będzie język polski i angielski.

WYTYCZNE PISANIA PRAC.
Prawa autorskie. Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie: “Oświadczamy,
że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich; nie jest złożony do
publikacji w innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Po ukazaniu się publikacji podpisany(i) autor(rzy)
przekazuje(ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł artykułu) Oficynie Wydawniczej MA”..
Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły
naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres
autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać
120 znaków. Prace prace przyjmowane są w języku polskim lub angielskim. W przypadku prac w języku angielskim należy
dołączyć tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.
Streszczenia przygotowane w języku polskim i angielskim powinny zawierać do 250 słów. Streszczenia prac oryginalnych
powinny zawierać wyszczególnienie następujących części: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

W trakcie Konferencji chcielibyśmy kontynuować, rozpoczętą kilka lat temu, promocję młodych naukowców
(do 30 roku życia), którzy zaprezentują swoje prace badawcze podczas specjalnej sesji. Najwyżej ocenione prace
zostaną wyróżnione.
Zwracamy się do młodych naukowców o wzięcie udziału w tej sesji i przysyłanie prac na których prosimy
KONIECZNIE ZAZNACZYĆ SESJA MŁODYCH.

Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – nie więcej niż 7 słów kluczowych.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi – 500 PLN. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie wraz z
wyżywieniem, w cenie 150 PLN/dobę/osobę w pokojach 2 osobowych, na terenie. Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie

Skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało
znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie).
Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne
są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal).

Opłata Konferencyjna obejmuje:
 udział w sesjach naukowych
 materiały Konferencyjne
 udział w imprezach towarzyszących (ognisko, wycieczka, udział w bankiecie
Istnieje możliwość udziału w Konferencji osób towarzyszących. Opłata za udział osób towarzyszących wynosi
200 PLN i obejmuje udział we wszystkich imprezach towarzyszących.
Organizatorzy zapewniają wydanie zgłoszonych i zakwalifikowanych do prezentacji prac w czasopiśmie
Problemy Higieny i Epidemiologii, które w punktacji MNSW ma 6 pkt.
Warunkiem prezentacji i publikacji jest zgłoszenie pracy o charakterze doświadczalnym i uiszczenie opłaty
konferencyjnej. Każdy z uczestników konferencji może zgłosić tylko jedną pracę, której objętość nie może
przekroczyć 5 stron.
TERMINARZ
1. Zgłoszenie udziału w Konferencji na oddzielnym blankiecie:
do dnia 15 .02. 2011
2. Pełny tekst pracy wg. załączonych wytycznych wraz z płytą CD: do dnia 20. 03. 2011
Zakopaza
Opłatę konferencyjną należy uiścić:
do dnia 20. 03. 20 11
3. Rezerwację noclegów oraz wniesienie
opłaty przynajmniej:
Zakopane,
3 – 6 September 2007
za 1 dobę pobytu należy dokonać Zakopane, 3 – 6 September
do dnia
200720.03.2011

Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu
medycznego lub naukowego. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy:
materiał i metody, wyniki, dyskusja. Nazwiska, nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów, oraz wyrazy obcojęzyczne należy
wyróżnić kursywą.

Ryciny (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego
wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin kolorowych jest
możliwy, ale musi być każdorazowo uzgodniony z Wydawcą. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Rysunki
powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów
specjalistycznych, np. CorelDraw. Dopuszcza się wykonanie rysunków techniką kreślarską na białym papierze. Zdjęcia
muszą być najwyższej jakości.
Tabele powinny być ponumerowane liczbami rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą należy zamieścić
wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w tekście.
Piśmiennictwo należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych [1,2]. Informacje
niepublikowane można przytaczać podając źródła informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji piśmiennictwa
powinna być zgodna z kolejnością cytowań, a nie z porządkiem alfabetycznym. Skróty tytułów cytowanych czasopism
muszą być zgodne z Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: Nazwiska i inicjały imion autorów
(jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów należy dodać „i wsp.”). Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji,
Numer tomu (ew. numer zeszytu): Numery stron (początkowy i końcowy).
Przykłady:
1. Góral Z. Witaminy w uchu. Probl Hig Epidemiol 1998, 1: 18-24.
2. Smith E, Gray SD i wsp. Frequency and effects of teachers’ voice problems. J Voice 1997, 11(1): 81-87.
Pozycje książkowe powinny zawierać w kolejności: Nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału). Tytuł
rozdziału. [w:] Tytuł książki. Nazwiska i inicjały imion redaktora (red). Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery
stron.

Przykłady:
1. Zarawska E, Noculak-Palczewska A. Leki naturalne. Astra, Wrocław 1994.
2. Kawiak J, Warchoł J. Transport przez błony biologiczne. [w:] Podstawy cytofizjologii. Kawiak J, Olszewska
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M, Warchoł J (red). PWN Warszawa
Prace napisane niezgodnie z wymaganiami redakcji

Wpłat należy
ŻYWIENIOWA”:

dokonywać

na

konto

z

dopiskiem

„KONFERENCJA

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa:
KB S.A. II O/Warszawa
66 1500 1070 1210 7007 1636 0000

Uwaga!
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji organizatorzy zwracają w całości koszt opłaty
konferencyjnej i hotelowej do dnia 30.06.2007 r. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
Organizatorzy uprzedzają, że nie będzie możliwości zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia w
dniach przed rozpoczęciem i po zakończeniu konferencji. W związku z tym organizatorzy proszą o
przybycie uczestników w dniu konferencji.

W trakcie trwania konferencji organizatorzy przewidują zorganizowanie wieczoru wspomnień. W związku
z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą, do wszystkich uczestników poprzednich konferencji
(Szklarska Poręba 1999, Solina 2001, Rogowo 2003, Jurata 2005, Zakopane 2007 i Unieście 2009), którzy
dokumentowali wydarzenia konferencyjne (obrady, wycieczki czy spotkania towarzyskie) i posiadają
zdjęcia o ich udostępnienie. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone.

Prosimy o przekazanie komunikatu innym osobom zainteresowanym konferencją.

07.09.2011 800 – 830
900 – 1300
1300 - 1500
1500 - 1900
1900

Rejestracja uczestników
06.09.2011 2000

Ognisko

Śniadanie
Rozpoczęcie Konferencji
Obiad
Wycieczka
Kolacja

08.09.2011 800 – 830
Śniadanie
900 - 1400 Obrady w sekcjach w tym sesja młodych
1400 - 1500 Obiad
1500 - 1800 Obrady w sekcjach
2000
Bankiet
09.09.2011

800 - 900
Śniadanie
900 - 1300 Obrady
1300 - 1330 Zakończenie konferencji
1330 - 1500 Obiad

