MARISIENSIS 2021 Pharmacy Survival Kit

[RO]
1. Participi anul acesta?
Acest punct se adresează în special participanților care au contul achitat în editia Marisiensis
2020. După cum bine știți, ediția de anul acesta este complet gratuită pentru cei care nu au
cerut restituirea taxei în anul 2020 pentru pachetul achiziționat în cadrul Congresului.
Ce trebuie să faci?
Te rugăm să te loghezi în contul tău de pe platforma http://marisiensis.ro, îți va apărea o
fereastră și va trebui să bifezi ”Yes” or ”No”, în funcție de alegerea de a participa sau nu la
această ediție.
2. Program Final
Programul final al congresului va fi încărcat în site-ul oficial al Congresului luni, 10 mai.
*programul poate suferi modificări independente de noi, așadar vă rugăm să consultați
programul în mod constant pe perioada congresului pe site-ul oficial sau pe spatele ecusonului
din welcome kit, folosind codul QR.
3. Înscrierea la cursurile LIVE și Workshopurile onsite
Se va face din contul participantului de pe platforma Marisiensis, începând cu ziua de LUNI, 10
mai, ora 20:00. Pentru cursurile pre-înregistrate, acest punct nu se aplică, accesul fiind nelimitat
tuturor participanților.

4. Diploma de participare
Pentru a putea obține diploma de participare, participanții activi și pasivi trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: sa participe la minim 2 cursuri live și 2 workshops (onsite);
Pentru participanții activi menționăm că neprezentarea abstractelor în cadrul comisiilor va duce
la excluderea abstractului din Acta Medica Marisiensis, iar diploma de participant activ nu va
mai fi valabilă. Dacă vă aflați în această situație din diferite motive, vă recomandăm să rugați un
co-autor să susțină prezentarea în locul Dvs.
5. Cursurile LIVE
Se desfășoară pe platforma WEBEX, cu maxim 140 de participanți per curs, pentru care vă
rugăm
să
descărcați
aplicația
aferentă
acesteia
accesând
link-ul:
https://www.webex.com/downloads.html
Pentru a putea participa, nu este nevoie de cont. Pentru a putea monitoriza prezența la cursuri
și pentru a vă fi luată în considerare participarea vă rugăm să vă treceți numele complet și
adresa de e-mail în câmpurile obligatorii în momentul în care accesați cursul.
Link-ul cursului va apărea în cont după înscrierea la cursuri și workshops, care va avea loc luni,
10 mai, ora 20:00.Cursurile Live vor fi înregistrate și vor fi disponibile pe platformă după
terminarea lor, așadar orice participant poate accesa și celelalte cursuri care s-au desfășurat
live, nu doar cel la care s-a înscris/a participat.
6. Cursurile înregistrate
După terminarea cursurilor live, acestea vor rămâne înregistrate în contul Dvs. de participant.
7. Workshops
Acestea se vor desfășura doar în format fizic. Monitorizarea temperaturii și completarea
chestionarului epidemiologic primit pe loc se vor realiza la intrarea la workshop, în prezența
voluntarului. Respectarea normelor impuse de DSP se aplică pe toată perioada congresului și
în toate incintele, atât de către organizatori, cât și de participanți.
8. Prezentări și postere
Programul de prezentări și postere se va afișa pe site-ul oficial al Congresului duminică, 9 mai.
Orice modificări absolut necesare se pot realiza în limita locurilor disponibile și a posibilităților
pentru comisia la care participați prin contactarea organizatorilor la marisiensis@lstgm.ro.
Termenul limită pentru încărcarea posterului și/sau prezentării în contul de participant este luni,
ora 20:00.
●

Pentru secțiunile de prezentări, formatul acceptat este ppt.

●

Pentru secțiunile de postere, formatul acceptat este .Jpg și în 4K format (2160x3840 –
orientare tip PORTRET). Posterele se vor prezenta doar în format digital.

În completare, noi vă recomandăm să aveți prezentarea și/sau posterul la Dvs. pe un stick USB,
pentru a ne asigura că eventualele probleme tehnice nu vor încetini desfășurarea prezentărilor.

Pentru orice detalii suplimentare ne puteți contacta pe orice rețea de Social Media sau la
adresa de e-mail marisiensis@lstgm.ro.
Vă mulțumim pentru că ați ales experiența Marisiensis 2021!

[ENG]
1. Are you participating this year?
This point is addressed especially to participants who have their account paid in the Marisiensis
2020 edition. As you might know, this year's edition is completely free for those who did not
request a refund in 2020 for the package purchased at the Congress.
What should you do?
Please log in to your account on the platform http://marisiensis.ro, a window will appear and you
will have to check "Yes" or "No", depending on the choice to participate or not in this edition.
2. Final Program
The final program of the congress will be uploaded to the official website of the Congress on
Monday, May 10th.
* the program may be subject to change independently of us, so please consult the program
constantly during the congress on the official website or on the back of the badge from the
welcome kit, using the QR code.
3. Registration for LIVE courses and onsite workshops
It will be made from the participant's account on the Marisiensis platform, starting with MONDAY,
May 10th, at 20:00.
4. Diploma of participation

In order to obtain the participation diploma, active and passive participants must meet the
following conditions: to participate at 2 live courses and 2 workshops (onsite).
For the active participants we mention that the non-presentation of the abstracts in the
commissions will lead to the exclusion of the abstract from Acta Medica Marisiensis, and the
diploma of active participant will no longer be valid. If you are in this situation for various
reasons, we recommend that you ask a co-author to support the presentation on your behalf.
5. LIVE courses
The courses will take place in live format through the WEBEX platform, with a maximum of 140
participants per course, for which please download the application related to it by accessing the
link: https://www.webex.com/downloads.html
You do not need an account to participate. In order to be able to monitor your attendance at the
courses and to be considered for your participation, please enter your full name and e-mail
address in the required fields when you access the course.
The course link will appear in the account after registering for courses and workshops, which will
take place on Monday, May 10, at 20:00. Live courses will be registered and will be available on
the platform after their completion, so any participant can access the other courses that took
place live, not just the one he signed up / participated in.
6. Pre-registered courses
Live courses will be registered and will be available on the platform after their completion, so
any participant can access the other courses that took place live, not just the one he signed up /
participated in.
7. Workshops
Temperature monitoring and completion of the epidemiological questionnaire received on the
spot will be performed at the entrance to the workshop, in the presence of the volunteer.
Compliance with the rules imposed by the DSP applies throughout the congress and in all
venues, both by the organizers and by the participants.
8. Presentations and posters
The program of presentations and posters will be posted on the official website of the Congress
on Sunday, May 9th. Any absolutely necessary changes can be made within the available
places and the possibilities for the commission you participate in by contacting the organizers at
marisiensis@lstgm.ro.The deadline for uploading the poster and / or presentation to the
participant account is Monday, 10th of May 20:00.
For presentation sections, the accepted format is ppt.

For poster sections, the supported format is .Jpg and in 4K format (2160x3840 - PORTRAIT
type orientation). The posters will be presented only in digital format.
In addition, we recommend that you have your presentation and / or poster with you on a USB
stick, to ensure that any technical issues will not slow down the presentation.
For further information you can contact us on any Social Media platform or by sending
an e-mail to marisiensis@lstgm.ro.
Thank you for choosing the Marisiensis 2021 experience!

