
Wytyczne do przygotowania reklamy:

Minimalna rozdzielczość reklam, logo i innych elementów graficznych powinna wynosić 300 dpi w 
skali rzeczywistej, kolorystyka CMYK.
Materiały prosimy dostarczyć w formie elektronicznej na adres e-mail:  
redakcja@e-wyrobymedyczne.pl lub pocztą na płytach CD/DVD.
Akceptowane formaty plików: TIF, JPG, EPS, CDR (czcionki zamienione na krzywe).
Przy reklamach na spad wszelkie czcionki oraz elementy graficzne prosimy umieszczać minimum 10 
mm od krawędzi reklamy.
 
Materiały do przygotowania reklamy przez redakcję:
l tekst – plik word
l zdjęcia – o rozdzielczości minimum 300 dpi. Format pliku jpg, tif
l logo w formacie TIF, EPS, JPG, PDF, CDR o rozdzielczości minimum 300 dpi.
Redakcja może opracować projekt reklamy, który jest zatwierdzany przez reklamodawcę.
Projekt reklamy przygotowany przez redakcję jest własnością Wydawnictwa MEDIA TECH s.c. i nie 
może być powielany bez jego zgody. Możliwe jest wykupienie praw autorskich do projektu w celu 
wykorzystania go w innych publikacjach.
 

Wytyczne dla autorów artykułów:
 
Pożądana objętość artykułu to maksymalnie 4 strony (24000 znaków ze spacjami bez elementów 
graficznych, za każde dodane zdjęcie należy odjąć po około 400 znaków ze spacjami. Strona tytułowa 
zawiera 4500 znaków ze spacjami + tytuł, a każda kolejna 6500 znaków ze spacjami ). W przypadku 
dłuższych prac należy dokonać podziału na części (tekstu i literatury), publikowanych osobno.

W artykule należy zamieścić tytuł pracy w języku polskim (maksymalnie 8 wyrazów), imię i nazwisko 
oraz tytuł naukowy każdego z autorów, a także pełnią nazwę miejsca pracy. Piśmiennictwo powinno 
być podawane w kolejności cytowania. Każda pozycja powinna być cytowana w ogólnie przyjęty 
sposób: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł pracy, nazwa czasopisma (rocznik, numer stro-
ny). W przypadku podręczników należy podać nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł dzieła i 
rozdziału, wydawcę, miejsce i rok wydania, strony.

Prace można nadsyłać pocztą elektroniczną. Dokument stworzony w formacie word powinien mieć 
rozszerzenie DoC lub RTF. Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerze-
nie TxT.

Ilustracje powinny być zapisane w formacie TIF, JPG, EPS, rozdzielczość minimum 300 dpi w skali 
rzeczywistej.
Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie CDR. Rysunki i 
schematy należy umieszczać w odrębnym pliku (poza tekstem pracy), ponumerowane i opatrzone 
napisami.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycz-
nych i korekty drobnych błędów merytorycznych, a tekst ze zmianami prześle autorowi celem wery-
fikacji. Nie zajęcie stanowiska przez autora w terminie 3 dni od daty wysłania materiału oznacza brak 
uwag autora.

Prace publikujemy w miarę wolnego miejsca w czasopiśmie lub w umówionym z redakcją numerze.
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