Informacja dla autorów
Do publikacji w kwartalniku Polskiego Towarzystwa
Aromaterapeutycznego przyjmowane są artykuły:
oryginalne, poglądowe oraz o charakterze
informacyjnym. Prace akceptowane są przez Radę
Redakcyjną. Prace w wersji elektronicznej oraz wydruk
pracy należy przysyłać na adres Redakcji. Redakcja
zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i
poprawek, które nie wpływają na treść merytoryczną pracy,
oraz zmiany tytułów i umieszczania śródtytułów. Prace nie
odpowiadające wymaganiom będą odsyłane autorom do
poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego. Prace w
kwartalniku PTA są publikowane w polskiej wersji
językowej oraz ich abstrakty w wersji angielskiej.
Prawa autorskie. Niniejszym oświadczam, że
przekazany przez mnie artykuł pt. […] stanowi
utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich ani
innych praw własności intelektualnej
przysługujących innym podmiotom. Nie został też
złożony do publikacji w innym czasopiśmie ani nie
był uprzednio publikowany. Z chwilą przekazania
artykułu przenoszę na PTA autorskie prawa
majątkowe do ww. artykułu w zakresie: (i)
wprowadzenia do pamięci komputera i obróbki
cyfrowej, (ii) utrwalenia i zwielokrotniania w
dowolnej liczbie egzemplarzy, dowolną techniką
drukarską oraz dowolną techniką zapisu na
nośnikach elektronicznych, (iii) rozpowszechniania
i wykorzystania w taki sposób w postaci cyfrowej,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym
przez siebie miejscu i czasie, (iv) wykorzystania
we fragmentach do celów promocyjnych i
reklamowych, (v) dystrybucji i sprzedaży w postaci
papierowej, na nośnikach elektronicznych oraz w
formie plików elektronicznych, (vi) tworzenia i
wykorzystania opracowań w postaci skrótów,
tłumaczeń i kompilacji. Wszystkie prawa autorskie
przechodzą na PTA. Artykuły ani żadne ich fragmenty
nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane w żadnej
formie (tradycyjnej czy elektronicznej) bez
uzyskania pisemnej zgody PTA.
Zgoda na przedruk (powielanie). Korespondencję
dotyczącą przedruku lub powielania artykułów lub
jakichkolwiek ich części należy kierować na adres PTA.
Manuskrypt (cały w języku polskim) powinien
być przygotowany w wersji elektronicznej. Strona
tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim i
angielskim, imiona i nazwiska autorów, nazwę instytucji,
w których zatrudnieni są autorzy oraz adres autora do
korespondencji, telefon i e-mail. Tytuł artykułu
powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać
120 znaków. wprowadzenie, cel, materiał i metody,
wyniki, wnioski. Słowa kluczowe (w języku polskim i
angielskim) - nie więcej niż 7 słów kluczowych.
Tekst artykułu nie powinien przekraczać 35000
znaków.

Streszczenia w języku polskim i angielskim powinny
zawierać do 400 znaków. Streszczenia prac
oryginalnych muszą zawierać następujące części: Tekst.
W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione
powinny być następujące działy: wprowadzenie, cel,
materiał i metody, wyniki, dyskusja. Nazwiska, nazwy
łacińskie, np. roślin, drobnoustrojów oraz wyrazy
obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą. Skróty,
symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są
tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało
znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być
przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w
nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule
pracy. Ryciny (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały
zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą
uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich
wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego
źródła pochodzą. Rysunki powinny być wykonane
w programie Excel lub edytorów specjalistycznych.
Zdjęcia muszą być najwyższej jakości, nie przekraczać 0,5
MB, z podaniem autorów lub źródła z prawami do
publikacji. Tabele powinny być ponumerowane liczbami
rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą
należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli.
Piśmiennictwo należy cytować podając w tekście kolejne
numery w nawiasach kwadratowych [1,2]. Informacje
niepublikowane można przytaczać podając źródła
informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji
piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań,
a nie z porządkiem alfabetycznym. Każda pozycja
piśmiennictwa powinna zawierać: nazwiska i inicjały imion
autorów (jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów należy
dodać ,,i wsp."), tytuł artykułu, skrót tytułu czasopisma,
rok publikacji; numer tomu (ew. numer zeszytu.) Adres do
przysyłania artykułów: Redakcja Kwartalnika
„Aromaterapia”, 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, email: info@pta.org.pl
Termin nadsyłania artykułów jest cykliczny i
nieprzekraczalny w terminie 6 tygodni od ukazania się
kolejnego numeru, np.
do numeru (1) Zima – do 15 listopada,
do numeru (2) Wiosna –do 15 lutego,
do numeru (3) Lato – do 15 maja,
do numeru (4) Jesień – do 15 sierpnia.

Informacje dla Czytelników
Prenumerata. Cena prenumeraty wynosi 120 PLN
rocznie. Cena pojedynczego egzemplarza: 34,90 PLN.
Prenumeratę można zamówić na dowolną liczbę
kwartałów, począwszy od dowolnego numeru - także
wstecznie. Zamówienie można
przesyłać na adres
wydawcy: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Kwartalnik można zakupić w formie pliku PDF na
stronach: www.literatura.aromaterapia.pl
W zamówieniu należy podać wykaz zamawianych
numerów oraz ew. dane do faktury.

