
 

13th Autism-Europe International Congress Cracow 2022 

 

Zgłoś swoje wystąpienie na Kongres Autism-Europe 2022 w Krakowie 

 Zajmujesz się naukowo autyzmem, prowadzisz badania?  

Jesteś praktykiem i chcesz podzielić się rezultatami swojej pracy? 

A może jesteś osobą autystyczną lub jej opiekunem i masz osobistą historię, którą chcesz 
opowiedzieć? Pokazać społeczności swoją walkę o równe prawa dla osób autystycznych?  

Jeżeli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to zgłoś swoje wystąpienie 
wypełniając formularz na stronie: https://autismcongress2022.org/abstrakty    

Zyskasz szansę przedstawienia swojego tematu wyjątkowej publiczności Kongresu Autism-Europe 
2022 zgormadzonej w Krakowie i na całym świecie dzięki dostępowi on-line.   

 
 

Jak przygotować zgłoszenie? Wskazówki dla Autorów 

Od dnia 16 lutego 2022 r. przyjmujemy zgłoszenia abstraktów wystąpień lub plakatów naukowych 
na 13 Międzynarodowy Kongres Autism-Europe. Kongres będzie miał miejsce w Krakowie, w 
dniach 7-9 października 2022 r., w formule hybrydowej. Uczestnicy mogą zdecydować, czy będą 
chcieli wziąć udział w Kongresie w formie online czy na miejscu, w historycznym mieście Kraków. 
Gospodarzem tego Kongresu jest Fundacja JiM z Polski, a hasłem przewodnim jest „Szczęśliwa 
podróż przez życie”. 
 
 

Tematy zgłoszeń  

Program Kongresu składa się z prezentacji głównych, sympozjów, wystąpień ustnych (wybranych 
spośród zgłoszonych abstraktów), plakatów naukowych (wybranych spośród zgłoszonych 
abstraktów), dyskusji panelowych, warsztatów, spotkań z ekspertami czy sesji networkingowych.  

Podczas sympozjów prezentowane będą przynajmniej 3 perspektywy spojrzenia na dany temat: 
badacza, praktyka, osoby w spektrum lub jej bliskiego/opiekuna. Ta równowaga wystąpień 
zostanie zapewniona dzięki doborowi prelegentów: badaczy akademickich i teoretyków, 
praktyków, czyli m.in. lekarzy, terapeutów, nauczycieli, a także osób autystycznych, ich rodzin, 
opiekunów niesamodzielnych osób w spektrum, itd., którzy poprowadzą prezentacje ze swojej 
perspektywy. Pod koniec każdego panelu odbędzie się dyskusja oraz sesja pytań i odpowiedzi.  

Komitet Naukowy Kongresu, a także zaproszeni przez Członków Komitetu przedstawiciele 
społeczności, opracowali różnorodny program, w skład którego wchodzą następujące tematy 
sympozjów:  

1. Współwystępujące trudności we wczesnym wieku dziecka: diagnoza i oferowane 
wsparcie.  

2. Wsparcie komunikacji na wczesnych etapach rozwoju: przegląd wsparcia opartego 
o dowody naukowe.  

https://autismcongress2022.org/abstrakty
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3. Diagnozowanie osób dorosłych: przegląd badań i zagadnień praktycznych.  
4. Przykłady dobrej praktyki w pracy z niesamodzielnymi osobami autystycznymi 

potrzebującymi dużego zakresu wsparcia.  
5. Rezultaty wsparcia dla autystycznych osób dorosłych: tak naprawdę o czyją jakość życia 

chodzi?  
6. Zdrowie z perspektywy całego życia: jak je zapewnić?  
7. Poprawa zdrowia psychicznego i dobrostanu osób autystycznych i ich rodzin.  
8. Jaka jest przyszłość tele-zdrowia w usługach dla osób w spektrum? 
9. Jak stworzyć odpowiednie warunki w szkołach dla uczniów autystycznych? Przegląd 

rozwiązań opartych o dowody naukowe.  
10.  Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w szkołach.  
11.  Jak wspierać rodziny wykluczone ze względu na pochodzenie, kulturę, język czy finanse?  
12.  Tożsamość płciowa i autyzm.  
13.  Neurokognitywistyka – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?  
14.  Różnice sensoryczne – mózg, zachowanie i zarządzanie kryzysowe. 

 
 

Zgłaszanie abstraktów – zasady ogólne  

Abstrakt to krótkie streszczenie wystąpienia, w którym zawarte są jego najistotniejsze elementy: 
teza referatu, metodyka prowadzonych badań, wyniki i wnioski. Abstrakt może być także dopiero 
propozycją wystąpienia, a jego celem jest przybliżenie treści propozycji prelekcji, prezentacji lub 
plakatu naukowego Organizatorom Kongresu i Recenzentom.  

Każdy zainteresowany może zgłosić:  
1. Abstrakt naukowy 
2. Abstrakt będący opisem praktyki lub osobistego doświadczenia  

Limit znaków dotyczący zgłaszanych abstraktów wynosi 2500 znaków (ze spacjami).  

Abstrakt naukowy  
W przypadku abstraktów naukowych nie ma ograniczeń w zakresie przyjętej metodologii badania, 
natomiast Organizatorzy wymagają, aby w abstrakcie zostało zadane pytanie badawcze, na które 
zgłaszający szuka odpowiedzi – stosując przyjęte metody badawcze. Zachęcamy do używania 
nagłówków określających strukturę zgłoszenia: wstęp, metodologia, rezultaty, dyskusja.  

Abstrakty naukowe dotyczące tematów sympozjów mogą zostać włączone do programu Kongresu 
jako prezentacja podczas sympozjum lub jako plakat naukowy (osoba zgłaszająca abstrakt może 
określić swoje preferencje w tym zakresie). Abstrakt naukowy może także dotyczyć tematu, który 
nie został określony jako temat sympozjów. 

Abstrakt będący opisem praktyki lub osobistego doświadczenia  
Zachęcamy także do zgłaszania abstraktów, które są opisem praktyki, np. usług zdrowotnych, 
terapeutycznych, usług wspierających uczniów, rodziców, czy dorosłe osoby w spektrum 
autyzmu.  

Istnieje także możliwość zgłoszenia abstraktu który opisuje osobiste doświadczenie 
Zgłaszającego – osoby autystycznej, czy np. członka rodziny osoby w spektrum.  
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Abstrakt będący opisem praktyki lub osobistego doświadczenia nie musi dotyczyć konkretnego 
pytania badawczego. Proces przyjmowania i oceny zgłoszeń będzie inny niż w przypadku 
abstraktów naukowych. 

Abstrakt będący opisem praktyki lub osobistego doświadczenia powinien dotyczyć jednego z 14 
tematów sympozjów. 

Jeżeli masz wątpliwości do której kategorii zaliczyć Twój pomysł na wystąpienie lub gotowy 
abstrakt napisz do nas na: ae.congress2022@jim.org - z chęcią pomożemy rozwiać Twoje 
wątpliwości. 

 
 
Treść abstraktów – jak zbudować zgłoszenie? 

Abstrakt naukowy 

Prosimy o napisanie abstraktu zgodnie z poniższym schematem: 

WSTĘP (np. Dlaczego zajmujesz się tym tematem? Na jakie pytanie odpowiadasz? Jaki jest szerszy 
kontekst tego zagadnienia?) 

METODOLOGIA (np. Gdzie, kiedy i jak przeprowadzono badania? Jaka była wielkość próby? Czy i jak 
uwzględniono osoby w spektrum w planowaniu procesu badawczego? Czy wykorzystano jakieś nowe 
eksperymentalne metody badawcze?) 

REZULTATY (np. Czego się udało dowieść? Co odkryto? Jaki jest wpływ tego badania a społeczność? 
Czy rezultaty zgadzały się z postawioną tezą?) 

DYSKUSJA (co oznaczają Twoje badania i dlaczego jest to istotne? Jak interpretujesz uzyskane wyniki, 
biorąc pod uwagę dotychczasowe badania? Jakie są kolejne kroki, które należy podjąć? ) 

Jeżeli zgłaszasz abstrakt naukowy po raz pierwszy i masz pytania temat tego co powinien zawierać, 
skontaktuj się z nami pod adresem: ae.congress2022@jim.org - z chęcią udzielimy Ci wsparcia. 

 

Abstrakt będący opisem praktyki lub osobistego doświadczenia 

Jeśli chodzi o zgłoszenia abstraktów będących opisem praktyki lub osobistego doświadczenia, w 
dodatkowych uwagach należy wskazać sektor, w którym pracujesz (zdrowie, edukacja, pomoc 
społeczna, itd.). Prosimy też o wskazanie tematu sympozjum, do którego można zaliczyć tematykę 
ujętą w przesłanym abstrakcie. 

Prosimy o napisanie abstraktu korzystając z poniższego schematu: 

DLACZEGO BYŁO TO WAŻNE? (np. brak podstaw prawnych do określonych działań) 

CZEGO DOŚWIADCZYŁEŚ/ DOŚWIADCZYŁAŚ? (np. zainicjowaliśmy program diagnozy osób 
dorosłych) 

JAKIE BYŁY NAJWIĘKSZE WYZWANIA ? (np. brak wsparcia finansowego, społecznego) 

mailto:ae.congress2022@jim.org
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JAKIE SĄ KORZYŚCI? (np. przeszkoliliśmy 20 psychologów; otrzymałam/otrzymałem propozycję pracy) 

IMPLIKACJE NA PRZYSZŁOŚĆ? (np. moja organizacja planuje rozpocząć działalność specjalistycznego 
przedszkola terapeutycznego). 

Abstrakt nie może zawierać imion Autora i osób trzecich, nazw instytucji czy nazw własnych. W 
abstrakcie nie należy umieszczać danych wrażliwych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

Jeżeli masz wątpliwości, czy możesz dane działania opisać w abstrakcie, porozmawiaj z osobą, 
której ufasz, skontaktuj się z lokalną lub krajową organizacją działającą na rzecz osób w spektrum 
autyzmu w celu uzyskania porady lub napisz do Organizatorów na adres: ae.congress2022@jim.org   

 

Na Autorze spoczywa odpowiedzialność związana z przesłaniem poprawnego abstraktu. Wszelkie 
błędy w pisowni, gramatyce lub faktach zostaną odtworzone zgodnie z wersją przesłaną przez 
Autora.  

Aby przejść do strony zgłoszeń – kliknij w poniższy link: https://autismcongress2022.org/abstrakty    

 
 
Termin przesyłania abstraktów:  

Termin nadsyłania abstraktów upływa o godzinie 23:59 w dniu 30 kwietnia 2022 r. Abstrakty 
nadesłane po terminie zostaną odrzucone. Istnieje możliwość modyfikacji abstraktu aż do upływu 
terminu ich nadsyłania. 

 
 
Zasady przesyłania abstraktów - opis procesu:  

1. Przesyłanie abstraktów jest możliwe tylko online   

Autorzy, którzy chcą wystąpić podczas kongresu bądź zaprezentować plakat naukowy są zobowiązani 
do zgłoszenia abstraktu online przez stronę internetową Kongresu: https://autismcongress2022.org/ 
Abstrakty przesłane inną drogą (pocztową, faksem lub za pośrednictwem adresu e-mail) nie będą 
akceptowane. Zgłoszenie abstraktu jest niezależne od rejestracji na Kongres. Wykup biletu może 
nastąpić po akceptacji abstraktu, nadal po najbardziej korzystnej cenie early bird.  

2. Wymogi dotyczące tekstu abstraktu  

Akceptowane są tylko abstrakty w języku angielskim. Tekst powinien mieścić się przeznaczonym 
polu. Abstrakt nie powinien zawierać ilustracji ani tabel. W tytule lub tekście streszczenia nie mogą 
być wymienione żadne cechy identyfikujące, takich jak nazwiska Autorów, uczestników, nazwy 
instytucji, szkół medycznych, klinik, stowarzyszeń, krajów lub miast.  

Tekst abstraktu wraz z tytułem musi zmieścić się w limicie 2500 znaków (ze spacjami). 
Proces weryfikacji spełnienia tego wymogu będzie miał charakter automatyczny. 
Abstrakty po zgłoszeniu będa anonimizowane. Dane Autorów niezbędne do rejestracji na 

mailto:ae.congress2022@jim.org
https://autismcongress2022.org/abstrakty
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Kongres oraz informacje dotyczące zaakceptowanych prezentacji, zostaną w późniejszym czasie 
odtajnione i zamieszczone w Księdze Abstraktów.  

3. Potencjalny konflikt interesów 

Wszyscy Autorzy, w tym Współautorzy, przesyłający abstrakty są zobowiązani do wykazania źródeł 
otrzymanego wsparcia (dotacje fundacji komercyjnych, publicznych lub prywatnych). Jest to 
obowiązkowy wymóg dla Autorów wszystkich zgłoszeń. Autorzy są zobowiązani do wskazania, czy 
może wystąpić rzeczywisty lub domniemany konflikt interesów. Klauzule dotyczące potencjalnego 
konfliktu interesów będą ujawnione w Księdze Abstraktów i muszą również mieć miejsce w 
momencie prezentacji (zarówno ustnie, jak i pisemnie). 

 

Dopuszczalne sformułowania językowe  

Autism-Europe i Fundacja JiM kierują się zasadą poszanowania różnorodności. Uważamy, że ważne 
jest używanie sformułowań językowych, które są komfortowe dla rozmówców. Mamy jednak 
świadomość, że niektóre określenia mogą zostać odebrane jako obraźliwe lub krzywdzące i z tego 
powodu zalecamy aby ich unikać. Apelujemy o kierowanie się poniższymi wskazówkami w zakresie 
terminologii, podczas przygotowywania abstraktów i plakatów:  

Zgodnie z polityką Autism-Europe, akceptowanymi określeniami są: „osoba autystyczna/osoby 
autystyczne”- uznawane za preferowane przez dorosłe osoby autystyczne, „osoby w spektrum 
autyzmu”- jako termin uznawany za odpowiedni wśród dorosłych w spektrum autyzmu, ich bliskich i 
specjalistów, „osoba z autyzmem”- jako określenie zgodne z treścią Konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych akcentujące konieczność zaznaczenia w pierwszej kolejności podmiotowości osoby.  

Niektóre osoby w spektrum określają siebie jako autystów/ auti /aspi. Akceptujemy prawo każdej 
osoby w spektrum autyzmu do wybranego sposobu określania samych siebie, jednak uznajemy, że 
niektóre określenia mogą napotykać na opór odbiorców w przypadku używania ich przez osoby 
„neurotypowe”.  

Rekomendujemy bezwzględne unikanie wyrażeń i określeń z zamieszczonej poniżej listy: 

1. Osoba cierpiąca na autyzm, osoba dotknięta autyzmem – sugerujemy zastąpienie 
wskazanych wyrażeń innymi, np.:  

a. Osoba autystyczna  
b. Osoba w spektrum autyzmu  
c. Osoba z autyzmem/ ze spektrum autyzmu (Skrót: ASD - autism spectrum disorder, 

czyli zaburzenie ze spektrum autyzmu jest powszechnie używany wśród specjalistów, 
jednak preferowanym określeniem jest po prostu “spektrum autyzmu”, aby uniknąć 
negatywnych skojarzeń wynikających z użycia określenia „zaburzenie” w kontekście 
autyzmu. )  

2. “Autyzm Kannera” 
3. “Zespół Aspergera jest rzadką/łagodną formą autyzmu” 
4. “Autyzm jest chorobą/ dolegliwością” – sugerujemy zastąpienie wskazanych 

wyrażeń innymi: 
a. autyzm jest niepełnosprawnością  
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b. autyzm jest stanem 
5. Niedorozwinięty/ upośledzony /opóźniony: określenia te są uważane za uwłaczające 

godności człowieka i obraźliwe. Sugerujemy zastąpienie tych określeń następującymi:  
a. Osoby z trudnościami w uczeniu się  
b. Osoby z niepełnosprawnością rozwojową  
c. Osoby niepełnosprawne intelektualnie  

6. Normalnie rozwijające się dzieci/dorośli: Sugerujemy zastąpienie tych sformułowań 
następującymi:  

a. Neurotypowy (Uwaga: To określenie jest używane przez osoby autystyczne i osoby z 
ich otoczenia, więc może nie być zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców)  

b. Typowo rozwijające się dziecko/ osoba dorosła 
c. Dziecko/ osoba nieautystyczna  

 
 
Recenzowanie abstraktów  

Każdy zgłoszony abstrakt będzie recenzowany przez 3 osoby, wśród których znajdą się: osoby w 
spektrum autyzmu, badacze, specjaliści, członkowie Komitetu Naukowego Kongresu, członkowie 
Autism-Europe and członkowie rodzin i opiekunowie.  

Zgłoszenia będą oceniane na podstawie trzech kryteriów:  

1. Jakość pracy – w przypadku abstraktów naukowych z badań, które mogą wymagać oceny 
metodologii naukowej, oceniane będą np. losowość doboru próby badawczej, wielkość 
próby, włączenie osób w spektrum w badania. W przypadku abstraktów będących opisem 
praktyk lub osobistego doświadczenia - może to oznaczać, sprawdzenie czy zastosowano 
podejście oparte na dowodach lub zaprojektowano multidyscyplinarne rozwiązania. Ocena 
może obejmować także to, w jaki sposób przedstawiono wiele różnych perspektyw.  

2. Nowatorstwo i innowacje – w przypadku abstraktów naukowych oceniane będzie czy 
postawiona teza odznacza się nowatorstwem i została oparta na konsultacjach z osobami w 
spektrum autyzmu. W przypadku abstraktów będących opisem praktyk może to oznaczać 
sprawdzenie, czy zdecydowano się skorzystać z technologii, aby dotrzeć do większej liczby 
odbiorców albo czy opracowano lub dostosowano narzędzie, które nie było wcześniej 
używane w Twoim kraju. W przypadku abstraktów będących opisem osobistych 
doświadczeń, może to oznaczać sprawdzenie, że był to często niesłyszalny głos lub opinia, 
lub że zdecydowano się zająć stanowisko w kontrowersyjnym temacie.  

3. Wpływ na społeczność – w przypadku abstraktów naukowych, oceniane będzie to czy wyniki 
doprowadziły lub pokazały wyraźną drogę do pozytywnych zmian dla społeczności. Abstrakty 
będące opisem praktyk są oceniane w kontekście tego czy np. proponowane usługi 
doprowadziły do zatrudnienia osób dorosłych w spektrum autyzmu lub pozwoliły na 
przeszkolenie dużej liczby nowych specjalistów w danym regionie. W przypadku abstraktów 
obejmujących opisy osobistych doświadczeń poddaje się analizie czy przedstawiane 
poglądy zostały np. wysłuchane lub planowane jest ich wysłuchanie przez osoby, 
które decydują o polityce, lub czy przeżyte doświadczenie doprowadziło do 
poprawy w Twoim życiu i/lub życiu osób wokół Ciebie.  
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Po zgromadzeniu ocen i komentarzy recenzentów, abstrakty, które uzyskają ocenę powyżej 
ustalonego progu (uzgodnionego przez Komitet Naukowy Kongresu) i które zgłosiły abstrakt jako 
propozycję ustnej prezentacji, zostaną poddane dyskusji. Po dyskusji, Autorzy wybranych 
abstraktów zostaną zaproszeni do wygłoszenia ustnej prezentacji w ramach zaprojektowanego 
programu, tam gdzie to włączenie będzie możliwe. Pozostałych zaprosimy do prezentacji plakatowej. 

Zgłoszenia, które uzyskają ocenę poniżej ustalonego progu lub które zostaną oznaczone przez 
recenzentów, zostaną sprawdzone przez członka zespołu kongresowego w celu potwierdzenia, że nie 
powinny zostać uwzględnione w programie Kongresu. 

W przypadku wyboru abstraktu do prezentacji plakatowej, istnieje możliwość zaprezentowania 
abstraktu w formie online lub na miejscu w Krakowie. 

Osoby zainteresowane działaniem w charakterze recenzenta abstraktów, zapraszamy do kontaktu 
mailowego pod adresem: ae.congress2022@jim.org  

 
 
Informowanie o wyborze abstraktu 

Powiadomienie o wyborze abstraktu zostanie wysłane do Autora pocztą elektroniczną najpóźniej do 
dnia 15 maja 2022 roku. 

 
 
Wycofanie zgłoszenia 

Autor może wycofać zaakceptowany abstrakt do dnia 27 maja 2022 r. Prośby o wycofanie muszą 
dotrzeć do organizatorów Kongresu w wiadomości e-mail na adres: ae.congress2022@jim.org  

Autor jest zobowiązany do zweryfikowania czy organizator otrzymał wiadomość o wycofaniu, aby 
uniknąć ryzyka wydrukowania abstraktu w programie Kongresu i Książce Abstraktów. 

 
 
Zgłoszenia na godzinne sesje 

W ramach programu oferujemy możliwość zorganizowania dwóch, 1-godzinnych sesji, 
zaprojektowanych przez członków społeczności, odnośnie tematów, jakie chcieliby umieścić w 
programie kongresu. Oznacza to, że każdy zainteresowany może zgłosić swoją propozycję 
dodatkowej sesji, która może zostać włączona do programu Kongresu. Sesje mogą przyjąć formę 
debaty, dyskusji panelowej, warsztatów, działań networkingowych lub innych wydarzeń, które będą 
się koncentrować na badaniach naukowych, przykładach praktyki, polityce lub rzecznictwie. 

Informujemy, że nie przewidujemy zwrotu kosztów podróży czy zakwaterowania dla osób 
występujących podczas tych sesji, ale oferujemy wsparcie w zakresie organizacji sesji pod 
względem organizacyjno-technicznym. 

Prosimy o rozważenie zgłoszenia tematów, które nie zostały włączone w program 
kongresu (czyli takich, które nie zostały wymienione na liście sympozjów powyżej).  
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Na wstępie, prosimy o przesłanie krótkiego opisu (mniej niż 100 słów) swojego pomysłu na adres 
ae.congress2022@jim.org, co umożliwi sprawdzenie czy pasuje on do idei przewodniej kongresu 
„Szczęśliwa podróż przez życie” i czy temat nie został wyczerpany w innych wystąpieniach w ramach 
programu.  

W odpowiedzi, prześlemy wskazówki dotyczące zgłoszenia, poprzez wypełnienie krótkiego 
formularza. Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 kwietnia 2022 r.  

Otrzymane zgłoszenia zostaną zarejestrowane a następnie ocenione i omówione przez Komitet 
Naukowy Kongresu. Z wybranymi Autorami pomysłów zostanie przeprowadzona rozmowa 
kwalifikacyjna, przed sporządzeniem listy wystąpień na sesjach. Do dnia 31 maja 2022 r. 
poinformujemy Cię o decyzji organizatorów.  

Wszyscy zgłoszeni są zobowiązani do ujawnienia źródeł otrzymanego wsparcia (dotacje organizacji 
publicznych lub prywatnych).  

Uczestnicy są zobowiązani również do wskazania, czy może istnieć rzeczywisty lub domniemany 
konflikt interesów.  

Informujemy, że nie akceptujemy zgłoszeń od podmiotów lub organizacji, które pragną jedynie 
reklamować swoje usługi lub produkty. Takie osoby zachęcamy do kontaktu na adres 
ae.congress2022@jim.org. 

 
 
Rodzaje prezentacji  

1. Prezentacje ustne  

Czas przeznaczony na wygłoszenie ustnej prezentacji wynosi 20 minut, jednak organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do zmiany wskazań w tym zakresie.  

Sesje prezentacji ustnych w trakcie sympozjów będą prowadzone przez przedstawicieli organizatora i 
moderowane, aby zapewnić prezenterom czas na wystąpienie i późniejszy czas na pytania/dyskusję.  

2. Prezentacje plakatowe  

Na prezentację plakatów zostaną określone limity czasowe, podczas których prezenter będzie 
proszony o pozostanie blisko swojego plakatu w celu jego zaprezentowania i udzielenia odpowiedzi 
na pytania. Przy plakacie może znajdować się jedynie Autor lub Współautor prezentowanego 
przedsięwzięcia.  

Prezentacje plakatów w formie online zostaną zaplanowane w określonym czasie, a prezenter będzie 
miał dostęp do swojej przestrzeni prezentacyjnej, gdzie będzie mógł odpowiedzieć na pytania lub 
przedstawić swoje wnioski. W przypadku prezentacji online, nie będzie moderatora dlatego 
prezentujący będą proszeni o zarządzanie prezentacją. Szczegółowe instrukcje dotyczące 
dostępu do przestrzeni prezentacyjnej i zarządzania swoją prezentacją zostaną przekazane 
prezenterom we wskazanym terminie. 
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3. Slajdy prezentacji  

Przy przygotowaniu i udostępnianiu plakatów i slajdów prezentacji należy postępować zgodnie z 
instrukcjami opublikowanymi na stronie internetowej Kongresu: https://autismcongress2022.org/.  
Wytyczne dotyczące dopuszczalnych zwrotów i sformułowań językowych używanych w prezentacjach 
dostępne są w niniejszym dokumencie oraz pod adresem: https://www.autismeurope.org/about-
autism/acceptable-language/.   

4. Poufność i ochrona wizerunku (danych osobowych) 

Obowiązkiem autora jest poszanowanie ochrony danych osobowych, w tym wizerunku wszystkich 
osób, które są w jakikolwiek reprezentowane. Apelujemy o poszanowanie godności drugiego 
człowieka we wszystkich możliwych sferach. Jeśli do wykorzystania danych niezbędne jest pozyskanie 
zgody, jej uzyskanie pozostaje w gestii autorów wystąpienia/prezentacji. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za kwestie ochrony danych osobowych osób ujętych w materiałach 
prezentujących.  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższych ustaleń, w szczególności 
dotyczących prezentacji na miejscu w Krakowie ze względu na względy bezpieczeństwa. O 
każdej zmianie Uczestnicy będą na bieżąco informowani. 
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