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INFORMACIÓ GENERAL
Seu

Palau de Congressos de Tarragona
Carrer Arquitecte Rovira, 2
43001 Tarragona
COM ARRIBAR (Maps)

Inscripcions

Formulari d’inscripció online4https://bit.ly/3Dj3R3G
Metges membres de la SCC
Metges NO membres de la SCC
Residents * membres de la SCC
Residents* NO membres de la SCC
Infermeria*
Estudiants*

fins l’1 de Setembre
150€
200€
80€
150€
80€
20€

a partir del 2 de Setembre
200€
250€
150€
200€
100€
30€

*Cal facilitar la documentació acreditativa de la seva situació.
La inscripció és gratuïta per als metges i infermeres en formació que presentin un
treball com a primer autor.
La quota d’inscripció inclou l’assistència a les activitats contemplades al programa,
la documentació, cafè i dinar de treball i certificat de crèdits.
Per assistir als Tallers es imprescindible la inscripció prèvia. Les places seran
limitades, pel que es tindrà en compte l’ordre estricte d’inscripció.
El pagament es podrà fer per TPV o per transferència bancària al Banc de Sabadell
compte número: ES31 0081 0377 9000 0185 9189, indicant com a concepte el
nom de l’inscrit.

Certificats

Un cop finalitzi el congrés i es confirmi l’assistència al mateix, tots els assistents
rebran un correu electrònic amb les dades que hagin introduït al formulari
d’inscripció amb indicacions per descarregar-se el certificat d’assistència i/o de
crèdits.
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Si necessiten allotjament poden posar-se en contacte amb:
Ana López • Telèfon493 450 88 32 • e-mail4ana.lopez@topcongress.es
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Abstracts

Formulari Comunicacions4https://bit.ly/35gCmeh
Imprescindible seleccionar l’àmbit (medicina o infermeria), la preferència de
presentació (comunicació oral, pòster o vídeo) i la temàtica.
Com enviar l’abstract
L’abstract ha de tenir una mida màxima de 500 paraules i una estructura següent:
• Títol
• Introducció i objectius
• Material i mètode
• Resultats
• Conclusions
*en el text de l’abstract no ha d’aparèixer ni el centre, ni altres aspectes que
permetin identificar el centre al qual està vinculat
Formar presentació
Els abstracts acceptats es presentaran en format comunicació oral, pòster o vídeo
segons hagi escollit el presentador i segons assignació final del comitè científic.
Premis a les millor comunicacions
Es premiaran les tres millors presentacions de cada un dels formats (oral, pòster i
vídeo). Totes les comunicacions acceptades optaran a premi.
Dates Importants
Apertura d’enviament de comunicacions.......................................... 10 maig
Data límit d’enviament de comunicacions......................................... 25 juny
Comunicació resolució als autors....................................................... 30 juliol
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