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Tekst w formacie Microsoft Word.
Standardowa strona formatu A4, standardowe marginesy (wszystkie po 2,5 cm).
Preferowana objętość: około 25 tys. tysięcy znaków ze spacjami (wraz z bibliografią)
Czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami: 1 wiersz, wyjustowanie.
Ujednolicona i ciągła numeracja stron
Numeracja wierszy
Bez numeracji poszczególnych części tekstu.
Pomiędzy nagłówkami a tekstem odstęp 1 wiersza. Pierwszy wiersz akapitu wcięty 1,25 cm.
Obiekty (rysunki, tabele, wykresy, zdjęcia) powinny być wkomponowane w tekst, a także
dołączone w oddzielnym pliku źródłowym (np. Excel), umożliwiającym ich edycję. Obiekty powinny
być czytelne, czarno-białe, posiadać precyzyjny tytuł (z numerem porządkowym), źródło.
10. Pomiędzy obiektem a tekstem, przed i po: 1 wiersz odstępu.
11. Tekst w tabelach – Times New Roman 9 pkt. z pojedynczym odstępem.
12. Źródło - Times New Roman 9 pkt. z pojedynczym odstępem; samo słowo źródło w italice
(„Źródło:”).
13. Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są
chronione prawem autorskim. Umieszczenie w monografii materiałów chronionych prawem
autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora pisemnej zgody
właściciela praw autorskich
14. Odwołania merytoryczne – w formie przypisów na dole strony, numeracja arabska, Times New
Roman 10 pkt. z pojedynczym odstępem, wyjustowane.
15. Odwołania do literatury powinny znajdować się w bezpośrednio w tekście w formacie: (nazwisko
autora, rok wydania). W przypadku źródeł internetowych proszę zawsze dążyć do określenia
autora oraz daty publikacji. Jeśli te elementy są nieobecne, wówczas odniesienie powinno
wyglądać tak: (sport.interia.pl, 2013).
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