
 

INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW 
KONGRESU 

 
Wszystkie prezentacje są wgrywane w poszczególnych salach wykładowych.  

W każdej sali wykładowej będzie obecna obsługa techniczna oraz osoba odpowiedzialna za salę, 
których zadaniem jest czuwanie nad sprawnym przebiegiem wykładów Kongresu. 

Prosimy o przyniesienie swojej/swoich prezentacji PowerPoint zgranych na: pamięć USB (pendrive) lub 
CD/DVD, do sali wykładowej, w której wykład będzie wygłaszany. Sale zostaną udostępnione na 
godzinę przed rozpoczęciem wykładów w danym dniu. 

Pomiędzy wykładami jest półgodzinna przerwa - za wyjątkiem półtoragodzinnej przerwy obiadowej. 
Nie dotyczy to wykładów w Sesjach HOT TOPIC lub Panelach Dyskusyjnych, które wygłaszane są bez 
przerw. Uprzejmie prosimy o przybycie do sali wykładowej nie później niż 15 min przed rozpoczęciem 
wykładu lub Sesji, w której będzie wygłaszany wykład.  
 
WAŻNE 
Aby uniknąć wgrywania wielu prac oznaczonych w podobny sposób, co może skutkować nadpisaniem 
na inną prezentację, uprzejmie prosimy o nazywanie swoich prezentacji PowerPoint w następujący 
sposób: 
Data_Tytuł (pierwsze 3 wyrazy)_Nazwisko_Inicjał imienia 
Np. 20.09_Zarządzanie.tkankami.miękkimi_Kowalska_A 

INSTRUKCJA TECHNICZNA 

Komputery dostępne w salach wykładowych pracują na PowerPoint 2010, z rozszerzeniami.ppt, .pptx, 
.pps, .ppsx. Akceptowany jest również format PDF.  

Jeżeli używają Państwo innego oprogramowania niż Microsoft PowerPoint dla Windows (np. 
OpenOffice, PowerPoint dla Mac, Keynote) prosimy o przekonwertowanie swojej prezentacji na 
Microsoft PowerPoint dla Windows PC.  

Jeżeli używają Państwo komputerów Mac, prosimy o przyniesienie własnego komputera, który będzie 
podłączony do stanowiska wykładowcy. Prosimy również o zabranie z sobą przełączki Mac/VGA lub 
Mac/HDMI. 

PLIKI VIDEO  

Windows 7: .wmv; .avi; .mpeg; .mpg; .asf 
Apple MAC: .mov; .avi; .mpeg2; .mpeg4; .swf 

!!!! Prosimy o upewnienie się, że pliki video zostały zgrane na pendrive, CD czy DVD. Prosimy nie 
pozostawiać plików video na komputerach w domu. Kopiowanie prezentacji nie oznacza 
automatycznego skopiowania pliku/ów video!!!! 
 

 



 
FORMAT EKRANU 16:9,  rozdzielczość HD lub Full HD 
 
VIP ROOM 
Przygotowane prezentacje będzie można spokojnie przejrzeć przed wykładem w pokoju wykładowców 
(VIP ROOM), który znajduje się w pawilonie 15 poziom 2 - Sala Piasku (mapka). 
VIP Room będzie czynny w dniach Kongresu w godzinach 8:00 – 18:30. Lunch będzie serwowany w 
godz.: 12:30 – 14:30. W trosce o spokój i komfort wykładowców, osób prowadzących sesje oraz 
zaproszonych gości, wstęp do Vip Room’u jest zarezerwowany wyłącznie dla osób posiadających 
identyfikatory z oznaczeniem VIP.  
 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące: 

- technicznych aspektów prezentacji, uprzejmie prosimy o kontakt z Panem Hubertem Pawlakiem  
email: Hubert.Pawlak@mtp.pl tel. 693028135 

- innych spraw związanych z Kongresem  - prosimy o kontakt z Magdaleną Wyrwas  tel. 882607009 
lub email: m.wyrwas@exactus.pl 

 
Plan CEDE 2018 

 



 

 

 

 

Plan Pawilonu 15 

 

Plan Pawilonu 7 (antresola) 

 

 


