AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI

KATEDRA TURYSTYKI

IV Forum Turystyki Europejskiej
Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości
ORIENTACJE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI:
CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO, BIZNES, INNOWACJE

Komunikat nr 1
Katedra Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
serdecznie zaprasza do udziału w IV Forum Turystyki Europejskiej
z cyklu “Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości”.
Tegoroczna edycja odbywa się pod nazwą
Orientacje współczesnej turystyki: człowiek, środowisko, biznes, innowacje
Panel specjalny na temat:
Turystyka transgraniczna a uwarunkowania współczesnego świata
(prezentacja projektu „Wspólne dziedzictwo”)

Miejsce i termin:
Wrocław – Polanica-Zdrój,
6-8 grudnia 2017

Przesłanie FORUM
Turystyka jest interdyscyplinarna. Z jednej strony jest formą aktywności ludzi, częścią ich
aktywnego życia, co nakazuje badać jej naturę - zmieniającą się w ślad za rozwojem człowieka i jego
środowiska pracy i wypoczynku. Z drugiej strony turystyka jest dziedziną działalności społeczno-gospodarczej, obszarem biznesu, działalności rynkowej i innowacyjnych zmian. To szerokie ujęcie wymaga od naukowców i organizatorów turystyki wielostronnego spojrzenia na jej teraźniejszość
i przyszłość.
Niniejsze Forum jest płaszczyzną wymiany dokonań naukowo-badawczych i doświadczeń
praktycznych, poglądów i przewidywań w interdyscyplinarnych obszarach turystyki. Pragniemy, aby
w ramach tego wydarzenia spotkali się: przedstawiciele środowisk akademickich, organizatorzy turystyki w miastach i gminach, środowiska biznesu turystycznego, przedstawiciele samorządów
i organizacji społeczno-politycznych, komentatorzy, blogerzy, dziennikarze - zainteresowani współczesną turystyką i jej futurystycznymi wyzwaniami.
Zagadnienia merytoryczne FORUM – ujęcia naukowe i praktyczne
Panel 1. Człowiek jako punkt odniesienia współczesnej turystyki
 Styl życia i jego zmiany a turystyka
 Zdrowie a turystyka
 Segmenty specjalne w turystyce – seniorzy, dzieci, osoby z niepełnosprawnością, inne
 Fizjologia a aktywność turystyczna
Panel 2. Turystyka a środowisko – różne przekroje
 Turystyka a środowisko naturalne, ekoturystyka
 Turystyka a koncepcja rozwoju zrównoważonego
 Nierówności społeczne a aktywność turystyczna
 Turystyka w ujęciach internacjonalnych
Panel 3. Biznes turystyczny – uwarunkowania i problemy rozwoju
 Funkcjonowanie podmiotów usług turystycznych
 Rynek i marketing turystyczny
 Polityka turystyczna na różnych szczeblach
 Strategie rozwoju turystyki w aglomeracjach, miastach i gminach
Panel 4. Innowacje w turystyce
 Nowe formy usług w turystyce
 Nowe technologie komunikacyjne a turystyka
 Znaczenie i rola mediów społecznościowych dla turystyki
 Rozwój możliwości internetu w działalności podmiotów turystycznych
Panel specjalny FORUM: Turystyka transgraniczna a uwarunkowania współczesnego świata
 Polsko-czeska turystyka transgraniczna
 Polsko-niemiecka turystyka transgraniczna
 Polityka turystyczna w regionach przygranicznych
 Interkulturowość a turystyka

Program FORUM
6 grudnia 2017 (środa)
8.30-9.30 Rejestracja uczestników
9.45-10.45 Powitania i 2 referaty wprowadzające
10.45 Przerwa kawowa
11.00-12.45 Sesja plenarna -wystąpienia liderów paneli 1. oraz 2. (naukowiec i praktyk) + dyskusja
12.45 Przerwa kawowa
13.15-15.00 Równoległe 2 sesje panelowe (1. i 2.) - prezentacja wybranych komunikatów + dyskusja
15.00 Obiad
16.00-19.00 Swobodne spacery po wrocławskim Rynku i trwającym tam jarmarku świątecznym.
Opcjonalnie – udział w zwiedzaniu wrocławskiej atrakcji.
20.00 Wrocławski wieczór koleżeński
7 grudnia 2017 (czwartek)
7.00-8.00 Śniadanie
8.00-10.30 Przejazd do Polanicy, zakwaterowanie w hotelu, kawa powitalna
11.15-13.30 Panel specjalny: Turystyka transgraniczna a uwarunkowania współczesnego świata
13.30 Obiad i spacer po parku zdrojowym, opcjonalnie relaks w hotelu – basen, kręgle
15.30-17.15 Sesja plenarna -wystąpienia liderów paneli 3. oraz 4. (naukowiec i praktyk) + dyskusja
17.15 Przerwa kawowa
17.30-19.15 Równoległe 2 sesje panelowe (3. i 4.) - prezentacja wybranych komunikatów + dyskusja
20.00 Polanicki wieczór koleżeński
8 grudnia 2017 (piątek)
7.00-9.00 Śniadanie
9.00-10.30 Podsumowania obrad w panelach i całego Forum
10.30 Kawa i ciepłe pożegnania
11.00 – 13.00 Przejazd nr 1 do Wrocławia lub
11.00 -12.30 Spacer po parku zdrojowym, opcjonalnie relaks w hotelu – basen, kręgle
12.30 – Lunch
13.00 – 15.00 Przejazd nr 2 do Wrocławia
Szczegółowy program podamy do 30 września 2017
Miejsce obrad:

- Wrocław - Hotel im. Jana Pawła II **** ul. Św. Idziego 2
- Polanica-Zdrój – Hotel Polanica*** ul. Górska 2

Opłaty:
 Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo w obradach, dwa noclegi: 6/7 grudnia we
Wrocławiu oraz 7/8 grudnia w Polanicy-Zdrój, materiały konferencyjne, dwie uroczyste kolacje,
dwa (lub trzy) obiady, poczęstunek w przerwach.
 Wynosi ona 650 zł przy wpłacie do 30 czerwca 2017, a 750 zł przy wpłacie do 30 września 2017.
 Opłata za publikację nadesłanego referatu, pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji,
w zależności od wybranej opcji – zob. formularz rejestracyjny.
Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, BPH o/Wrocław, 42 1060 0076 0000 3210 0014 7743
z dopiskiem „4419 - nazwisko i imię”
Terminy:
 Zgłoszenia na załączonym formularzu wraz ze streszczeniem referatu - do 31 maja 2017
na adres mailowy: konferencjakt@awf.wroc.pl
 Wpłaty za uczestnictwo: 1. termin - do 30 czerwca 2017; 2. termin – do 30 września 2017.
 Nadesłanie tekstu referatu – do 30 września 2017
Publikacja referatów

Zapraszamy do składania propozycji referatów mieszczących się we wszystkich wyżej wymienionych
panelach tematycznych. Przewidujemy opublikowanie nadesłanych referatów po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Wskazujemy następujące miejsca publikacji, zastrzegając sobie prawo do selekcji nadsyłanych artykułów, kwalifikowania ich do wydawnictw oraz do programu obrad konferencji.
Miejsce publikacji
– do wyboru w Karcie zgłoszenia uczestnika
1. Human Movement
- około 5 artykułów w języku angielskim
2. Ekonomiczne Problemy Turystyki
- ok. 10 artykułów w j. polskim
3. Folia Turistica
- ok. 5 artykułów w języku polskim
4. Management Science Review
– ok. 10 artykułów w języku angielskim;
5. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu – ok. 20 artykułów w języku polskim
6. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
– ok. 10 artykułów w języku polskim
7. Gospodarka Rynek Edukacja
– około 10 artykułów w języku polskim
8. Monografia

Punkty

Opłata*

14 pkt

dodatkowa opłata 500 zł

13 pkt

dodatkowa opłata 500 zł

11 pkt

dodatkowa opłata 400 zł

10 pkt

dodatkowa opłata 400 zł

8 pkt

dodatkowa opłata 300 zł

8 pkt

dodatkowa opłata 300 zł

7 pkt

dodatkowa opłata 300 zł

4 pkt

w ramach opłaty
konferencyjnej

* - opłata będzie wnoszona przez autora - po przyjęciu artykułu do druku przez czasopismo.
Wymogi wobec streszczenia:
 Prosimy przesyłać streszczenia wg następującego wzoru:
1) Tytuł pracy 2) Autor/autorzy 3) Afiliacja 4) Treść streszczenia zawierająca: cel i przedmiot
artykułu, źródła (podstawy) materiału i użyte metody, główne ustalenia oraz konkluzje.
 Objętość streszczenia – 1500-2000 znaków ze spacjami.
 Przesyłane streszczenia traktujemy jako zapowiedzi tekstów. Składane w dalszej kolejności
pełne teksty artykułów będą opatrzone odpowiednim streszczeniem.
 Termin przesłania streszczenia – do 15 maja 2017r.
Wymogi wobec całego artykułu podamy w kolejnym komunikacie.
Komitet Organizacyjny FORUM:

Dr hab. Piotr Oleśniewicz

Dr hab. Mariusz Sołtysik

Mgr Rajmund Papiernik

Dr Izabela Gruszka

Dr Justyna Cieplik

Dr Marcin Dziedzic

Dr Jolanta Jabłonkowska

Dr Małgorzata Pstrocka-Rak

Dr Tomasz Smolarski

- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący
- Wiceprzewodniczący
- Sekretarz

Kontakty w sprawie Forum:
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 51-612 Wrocław al. Paderewskiego 35
dr hab. Mariusz Sołtysik, tel. 71 347 3230; kom. 607 632 798, mail: mariusz.soltysik@awf.wroc.pl
dr Izabela Gruszka,
tel. 71 347 3232; kom. 880 136 826, mail: izabela.gruszka@awf.wroc.pl
Wkrótce kolejne komunikaty

