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WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA REFERATÓW
Postanowienia ogólne:
·

·
·
·

·

·

Organizator udostępnia zagadnienia oraz przykładowe tematy prac, któ rymi
autorzy prac konkursowych mogą kierować się przy tworzeniu własnego
tematu. Przykładowe tematy oraz obszary tematyczne znajdują się na stronie
wydarzenia na Facebooku oraz www.translogistics.pl.
Każ dy temat pracy musi zostać zaakceptowany przez organizatora (zaró wno
własny jak i z listy proponowanych).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odesłania pracy celem dokonania
poprawek przed publikacją.
Autorzy artykułó w mają obowiązek dostosować się do wskazanych uwag w
terminie maksymalnie do dwó ch dni od czasu ich otrzymania.
Niezastosowanie się do niniejszego wymogu skutkuje wycofaniem pracy z
konkursu oraz jej niepublikowaniem.
Ostatecznym i nieprzekraczalnym termin nadsyłania prac jest 31.10.2018 r.
Niezastosowanie się do niniejszego wymogu skutkuje wycofaniem pracy z
konkursu oraz jej niepublikowaniem.
Propozycje temató w oraz gotowe prace należ y przesyłać na
jtl@translogistics.pl

Wytyczne edytorskie:
Treś ć referató w zostanie wydana w wersji czasopisma jako o icjalna
publikacja opatrzona numerem ISSN. W celu umoż liwienia złoż enia publikacji
prosimy bezwzględnie przestrzeganie wytycznych edytorskich zawartych
w odpowiednio sformatowanym pliku programu Word. Zawarto tam wszystkie
zalecenia dotyczące wielkoś ci, rodzaju czcionek, odstępó w oraz innych zasad
formatowania tekstu.
Długoś ć referató w jest ograniczona do 10 stron, bowiem głó wne znaczenie
dla organizatoró w ma wartoś ć merytoryczna artykułu - nie jego długoś ć. Publikacja
ma format 17 cm x 24 cm i jest czarno-biała, w związku z czym należ y przemyś leć
wielkoś ć tabel, rysunkó w oraz urozmaicenie gra iczne diagramó w i wykresó w.
Ze względu na proces składania, rodzaj i wielkoś ć czcionki oraz inne
formatowanie powinny być zgodne z powyż ej wspomnianymi wytycznymi
edytorskimi. Jest to szczegó lnie waż ne, ze względu na kró tki czas przeznaczony
na skład publikacji, a takż e na fakt, iż wszystkie prace zostaną opublikowane w tej
samej stylistyce.
Prosimy o zwró cenie uwagi na językową poprawnoś ć tekstu. Zastrzegamy
sobie prawo do niepublikowania referatu ze względu na niestosowanie się do
wytycznych, brak wartoś ci merytorycznej, bądź popełnienie plagiatu.
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