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Komunikat nr 3
Szanowni Państwo,
Bardzo przepraszamy, że z opóźnieniem wysyłamy tą informację, ale zostaliśmy zaskoczeni dużą liczbą
zgłoszeń na Konferencję (przybędzie ponad 100 osób). W związku z tym mamy nadzieję, że II Krajowa Konferencja Naukowa „Szybkie prototypowanie …” będzie dużym i wartościowym spotkaniem osób zajmujących się naukowo technikami przyrostowymi i inżynierią odwrotną. Ponadto z przykrością informujemy, iż nie mamy możliwości zaoferowania uczestnikom pokoi jednoosobowych.
1. Prosimy o zapoznanie ze szczegółowym programem Konferencji na stronie internetowej:
www.szybkieprototypowanie.edu.pl w zakładce „Program”. Postaramy się go nie modyfikować.
2. Autorów plakatów, prosimy o przesłanie wypełnionych plików w formacie .PPTX lub .PPT na adres
konferencja@szybkieprototypowanie.edu.pl do 18 września 2016 r. W załączniku wysyłamy formatkę
plakatu w postaci pliku PowerPoint. Jest on dostępny także na głównej stronie konferencji.
3. Pełne teksty artykułów prosimy przesłać do 15 października 2016 r. Publikacje trzeba przygotować zgodne z wymaganiami danej Redakcji. Autorzy sami decydują, czy chcieliby publikować w następujących tytułach:
a) Machine Dynamics Research (kwartalnik; 14 punktów MNiSW; papierowa publikacja w języku
angielskim; artykuły pojawiają się w kolejnych numerach);
b) Mechanik (miesięcznik; 11 punktów MNiSW; papierowa publikacja w języku polskim; wytyczne
oraz formatka w załączniku; publikacja ma być jeszcze w tym roku);
c) Advanced Technologies in Mechanics (angielski internetowy kwartalnik; możliwa jest pomoc redakcji w tłumaczeniu artykułu z języka polskiego na angielski; obecnie bez punktów MNiSW).
4. Informujemy, że za publikację artykułów w miesięczniku Mechanik, składanych przez Komitet Organizacyjny Konferencji, jest niższa cena (250 zł brutto za stronę - sugerujemy publikacje dwustronicowe, objętość tekstu wstępnie trzeba samemu ocenić). Formatka wraz z wymaganiami redakcji w załączniku. Żeby
skorzystać ze zniżki, opłatę za publikację trzeba wnieść na konto Konferencji wg poniższych danych:
Bank: PEKAO SA IV O/M Warszawa, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 91 1240 2092 9522 1152 0100 0000
W tytule prosimy podać: Imię i nazwisko osoby biorącej udział w Konferencji, koniecznie
z dopiskiem: Nr 1152 – Konferencja „Szybkie prototypowanie” - MECHANIK.
5. Komitet Organizacyjny Konferencji nie gwarantuje, że redakcja ww. czasopism przyjmie artykuł do publikacji. Każdy z artykułów musi uzyskać dwie pozytywne recenzje, które organizuje Komitet oraz Redakcja
czasopisma. W przypadku negatywnych recenzji, opłata za publikację w Mechaniku będzie zwrócona.
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