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ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorami sesji posterowych są: Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

(IRMiR) oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) (zwani dalej: 

organizatorami). 

2. Nad merytorycznym przebiegiem sesji posterowych czuwają 

przedstawiciele: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. 

3. Zakres tematyczny sesji posterowych obejmuje 4 wątki tematyczne, tj. Green 

City, Equitable and Inclusive, Sustainable Urban Mobility i Affordable 

Housing, które bezpośrednio nawiązując do głównych sesji tematycznych 

Ścieżki europejskiej. 

4. Organizatorzy nie przewidują wypłat honorariów za udział w sesjach 

posterowych. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania listą prelegentów 

uczestników sesji posterowych i publikowania nazw firm, instytucji i 

organizacji wraz z tytułem naukowym osób biorących udział czynny. Na 

powyższe, uczestnik wyraża zgodę. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie 

organizacji sesji posterowych (w tym m.in. liczby sesji w danym temacie, 

terminów naboru i ogłoszenia finalnej listy przyjętych uczestników czy formuły 

prezentacji plakatów).  

 

AKTYWNE UCZESTNICTWO W SESJI POSTEROWEJ  

 

1. Organizatorzy wydarzenia przewidują łącznie organizację 10 sesji 

posterowych poprowadzonych w języku angielskim.  

2. Prezentowane w ramach sesji posterowych treści mogą być związana z 

pracą naukową, zawodową, aktywistyczną czy hobbystyczną 

zgłaszającego wystąpienie. 

3. Uczestnik chcący wziąć udział w jednej z sesji posterowych zobowiązany jest 

do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik do 

Wytycznych) i przesłania zgłoszenia do dnia 15 maja 2022 r. (włącznie).  
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4. Zgłoszenie chęci udziału w sesji posterowej prosimy przesyłać na adres: 

tec-wuf11@irmir.pl 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji nadesłanych zgłoszeń. O 

ostatecznym przyjęciu zgłoszenia decydują wskazani opiekunowie 

merytoryczni sesji posterowych. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu 

zgłoszenia zostanie przekazana nie później niż do dnia 31 maja 2022 r. na 

adres e-mail, z którego zostało nadesłanie zgłoszenie. 

6. Liczba uczestników pojedynczej sesji posterowej jest ograniczona (ok. 40 

posterów). 

7. Wystąpienie w sesji posterowej polega na przygotowaniu posteru w języku 

angielskim, w formacie nie większym niż B1 (ustawienie pionowe). Poster 

powinien zawierać: główny cel oraz najistotniejsze kwestie dla tematu. Treści 

przedstawiane na posterze powinny być zwięzłe i czytelne. Nagłówek 

posteru powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora(ów) pracy, 

nazwę reprezentowanej instytucji. 

8. Organizatorzy nie zapewniają druku posteru. Uczestnicy są zobowiązani do 

wydruku materiałów we własnym zakresie. Organizatorzy będą 

dysponować akcesoriami do umocowania posterów. 

9. Sesje posterowe prowadzone są w formule stacjonarnej oraz podzielone są 

według 4 głównych wątków tematycznych. Pojedyncza sesja posterowa 

odbędzie się w formie wystawy zgłoszonych prac, z możliwością zadania 

pytania autorowi posteru przez osoby zainteresowane tematyką.  

10. Aktywne oraz bierne uczestnictwo (w formie słuchacza) w sesjach 

posterowych możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez rejestrację na WUF11 i 

tym samym wejście do przestrzeni Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego w Katowicach. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – SESJA POSTEROWA: 

 

TYTUŁ POSTERU: 

……………………………………………………………………………………………...................... 

 

TREŚĆ ABSTRAKTU (max. 1000 znaków ze spacjami): 

……………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………...................... 

 

OBSZAR TEMATYCZNY POSTERU (proszę zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi): 

 Green City 

 Equitable and Inclusive 

 Sustainable Urban Mobility 

 Affordable Housing 

 

INFORMACJE O AUTORZE/AUTORACH POSTERU: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….. 

Afiliacja: ……………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….. 

Afiliacja: ……………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….. 

Afiliacja: ……………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 
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OŚWIADCZENIE AUTORA /AUTORÓW POSTERU: 

  

Oświadczam, że akceptuję warunki określone w wytycznych do sesji posterowej. 

  

………………………………………………………   

(data i czytelny podpis autora)   

 

 

 

Oświadczam, że akceptuję warunki określone w wytycznych do sesji posterowej. 

  

………………………………………………………   

(data i czytelny podpis autora)   

 

 

 

Oświadczam, że akceptuję warunki określone w wytycznych do sesji posterowej. 

  

………………………………………………………   

(data i czytelny podpis autora) 


