Tytuł prezentowanej pracy (Times New Roman, 14 pkt, pogrubiona, wyśrodkowana, styl: Techem-Tytuł)
Autorzy (wyróżnić: prezentujący, korespondencyjny*, Times New Roman, 12pkt., wyśrodkowany, styl: Techem-Autorzy)
Wydział Chemii, Uniwersytet w Nibylandii, ul. Chemiczna 7, 12-345 Nibylandia
e-mail: jan@kowalski.pl
(Times New Roman, 12pkt., wyśrodkowany, kursywa, w razie konieczności różne afiliacje wyróżnić cyframi arabskimi w górnym indeksie, styl: Techem-Afiliacja)
Słowa kluczowe: max. 5 (Times New Roman, 10pkt., wyrównanie do lewej, kursywa, styl: Techem-Słowa kluczowe)
Aby ułatwić i przyspieszyć proces edycji streszczeń nadsyłanych na VIII Kongres Technologii Chemicznej oraz zapewnić ich ujednolicenie prosimy o zastosowanie niniejszego formatowania tekstu. Streszczenia przesłane w innym formacie nie będą akceptowane. Podczas formatowania proszę korzystać ze stylów dołączonych do szablonu.
Formatowanie tekstu artykułu: Times New Roman 12pkt., wyjustowana, interlinia 1 wiersz, wcięcie akapitu 1,25cm (styl: Techem-Tekst).
Plik streszczenia należy zapisać w formacie .rtf lub .doc, lub .docx. Pliki w innych formatach nie będą akceptowane. Jako nazwę pliku należy podać nazwisko oraz imię autora prezentującego bez polskich znaków, np. Kowalski_Jan. W przypadku nadsyłania więcej niż jednego streszczenia proszę dodać numer porządkowy, np. Kowalski_Jan_01.
Sposób cytowania artykułów [1], książek [2] i patentów [3] zdefiniowany jest na końcu szablonu w części Bibliografia. Prosimy nie stosować przypisów dolnych. Formatowanie spisu literatury: Times New Roman, 10pkt., wyjustowany, interlinia 1 wiersz (styl: Techem-Bibliografia).
Rysunki i wykresy powinny być umieszczone bezpośrednio w tekście streszczenia w postaci plików graficznych (rozdzielczość 300dpi) w trybie czarno-białym, w skali odcieni szarości lub w kolorze.
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Rys. 1. Format podpisu: Times New Roman, 10pkt., pogrubiony, wyśrodkowany (styl: Techem-Legenda)
Streszczenie należy przygotować w języku polskim lub angielskim. Nie może przekroczyć długości jednej strony wraz ze wszystkimi rysunkami, wykresami i przypisami końcowymi. Ustawienia marginesów strony: górny 2,5cm, lewy 2,5cm, prawy 2,5cm, dolny 2,5cm.
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