KOMUNIKAT I

UNIWERYSTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I TURYZMU
we współpracy z:

WYŻSZĄ SZKOŁĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
W BIAŁYMSTOKU
organizują i zapraszają do wzięcia udziału
w III Konferencji naukowej pt.

„Turystyka i rekreacja
w rozwoju regionalnym i lokalnym”

Toruń, 28 września 2017 r.

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Jan Falkowski
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
prof. dr hab. Wiesław Maik
prof. dr hab. Andrzej Matczak
prof. US dr hab. Beata Meyer
prof. dr hab. Eugeniusz Rydz
prof. UMK dr hab. Roman Rudnicki
dr Dorota Sokołowska, Rektor WSWFiT
prof. UMK dr hab. Dariusz Sokołowski

Komitet Organizacyjny:
prof. UMK dr hab. Dariusz Sokołowski
dr Czesław Adamiak
dr Dorota Kozłowska
dr Barbara Szyda

Organizatorzy konferencji mają zaszczyt zaprosić grono uczestników reprezentujących
środowisko naukowe, branżę turystyczną, samorządy i organizacje turystyczne do udziału
w organizowanej w dniu 28 września 2017 r. konferencji naukowej z cyklu „Turystyka i rekreacja
w rozwoju regionalnym i lokalnym”. Przygotowane przez uczestników konferencji referaty, które
spełnią wytyczne edytorskie, po zatwierdzeniu przez Komitet Naukowy i uzyskaniu pozytywnych
recenzji wydawniczych, zostaną opublikowane.
Problematykę konferencji wyznaczają następujące zagadnienia:
 regionalny i lokalny produkt turystyczny
 zarządzanie turystyką i rekreacją na poziomie regionalnym i lokalnym
 regionalne i lokalne zróżnicowanie atrakcji turystycznych
 turystyka i rekreacja na obszarach wiejskich
 fundusze unijne jako czynnik rozwoju turystyki
 regionalny i lokalny rozwój turystyki i rekreacji w doświadczeniach międzynarodowych
 działalność sportowo-rekreacyjna w rozwoju regionu
Miejsce obrad:
Obrady odbywać się będą w budynku Wydziału Nauk o Ziemi UMK, ul. Lwowska 1, Toruń.
Terminy:
Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa z referatem: 31.05.2017
Informacja o przyjętych referatach: 15.06.2017
Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej i nadsyłania zgłoszeń bez referatu: 30.06.2017
Konferencja: 28.09.2017
Termin nadsyłania prac do publikacji: 15.10.2017 (prace nadesłane do 1.09.2017 r. będą
publikowane w roku 2017, pozostałe – w 2018)

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać za pośrednictwem formularza internetowego:
https://goo.gl/forms/O6Xfq3dXCDBPS0J42
W streszczeniu (abstrakcie) o objętości do 300 słów należy skrótowo opisać zawartość tekstu.
Powinien on zawierać streszczenie problemu badawczego, informację o celu badań, użytych
materiałach i metodach, oraz główne wnioski.
Publikacja prac: teksty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane
w kwartalniku "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki
w Białymstoku" (lista B, 6 pkt. zgodnie z aktualną punktacją MNiSW), którego druk zaplanowano
na lata 2017 i 2018. W przypadku dużej liczby zgłoszonych tekstów, część z nich zostanie
opublikowana w tomie o charakterze monografii wydanym w pierwszej połowie 2018 r. (wybór
tekstów przeznaczonych do publikacji w czasopiśmie i monografii dokonany zostanie przez
Komitet Naukowy). Warunkiem skierowania referatu do druku jest jego wygłoszenie w czasie
konferencji. Prace przeznaczone do publikacji w kwartalniku i tomie monograficznym powinny
mieć objętość ok. 0,5 arkusza wydawniczego, tj. 11-12 stron standardowych, wraz z rycinami,
tabelami, wykazem literatury i streszczeniem. Prace powinny być dostosowane do wytycznych
edytorskich podanych na stronie czasopisma:
http://wswfit.com.pl/userfiles/Wytyczne%20edytorskie.pdf
Istnieje również możliwość publikacji referatu w międzynarodowym anglojęzycznym
czasopiśmie Bulletin of Geography, Socio-economic Series (lista B, 15 pkt. MNiSW). Artykuły
skierowane tam do publikacji przejdą standardową procedurę recenzji. Wymogi edytorskie
podane są na stronie:
http://www.bulletinofgeography.umk.pl/guide.html
Opłata konferencyjna:
360 zł – uczestnictwo z referatem zgłoszonym do publikacji
80 zł – uczestnictwo bez referatu
W ramach opłaty zapewniamy Uczestnikom materiały konferencyjne, obiad i poczęstunek
w ramach przerw na kawę oraz wydanie publikacji.
Opłatę prosimy wnieść przelewem na konto UMK Toruń:
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 Bank Millenium S.A. Warszawa
w terminie do 30 czerwca 2017 r. W tytule przelewu prosimy wpisać hasło: „Turystyka
w rozwoju” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Kontakt:
Sekretarz konferencji: dr Czesław Adamiak
E-mail: turystykawrozwoju@gmail.com
Tel. 56 622 25 71

