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Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki
Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej o. Poznań

zapraszają do udziału
W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

W

KONTROLA CIAŁA
INTERDYSCYPLINARNEJ PERSPEKTYWIE
która odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r.

w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Patronat honorowy
Rektor AWF w Poznaniu

Termin kontrola wszedł na stałe do słownika nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz
nauk o kulturze fizycznej, a także nauk społecznych. Kontrola stała się elementem
codziennego życia człowieka w wielu jego sferach, na przykład kontrola zdrowia, wyniku
sportowego, sprawności fizycznej, jakości i ilości spożywanych produktów i atrakcyjności
własnego ciała. Nieobce stały się zagadnienia typu zewnętrzna i wewnętrzna kontrola ciała,
ciało upłciowione, nowoczesne mechanizmy dyscyplinowania ciała, ciało w relacjach
wiedza/władza itd. Dlatego też istnieje potrzeba wymiany poglądów i doświadczeń w tym
zakresie w gronie reprezentantów różnych środowisk naukowych.

Planowane zagadnienia tematyczne
1. Ciało człowieka w ujęciu antropometrycznym i motorycznym
2. Ciało w XXI wieku – promocja zdrowia i styl życia
3. Ciało sprawne i niepełnosprawne
4. Zewnętrzna i wewnętrzna kontrola ciała
5. Nowoczesne mechanizmy dyscyplinowania ciała
6. Ciało prywatne/ciało publiczne
7. Rekapitulacja, rewitalizacja i rekontekstualizacje pojęcia kontroli ciała
8. Varia

Komitet naukowy
Beata Pluta, dr hab. prof. AWF – Przewodniczący
Dorota Majka-Rostek, dr hab. prof. UW. – vice - przewodniczący
Ryszard Strzelczyk, prof. dr hab.
Jan Sikora, prof. dr hab.
Magdalena Krzykała, dr hab.
Małgorzata Bronikowska, dr hab.
Jan Konarski, dr hab. prof. AWF
Marcin Andrzejewski, dr hab.
Ewa Banaszak, dr
Agata Wiza, dr hab. prof. AWF
Paweł Czajkowski, dr

Komitet organizacyjny
Przewodnicząca:

Sekretariat:

Członkowie:

Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska, dr
email: dobrzynska@awf.poznan.pl
tel.: 61 8355363
Karolina Podciechowska, dr
email: podciechowska@awf.poznan.pl
tel.: 61 8355366
Agnieszka Wartecka – Ważyńska, dr
email: wartecka@awf.poznan.pl
tel: 61 8355347
Robert Florkowski, dr
email: rob.florek@poczta.onet.pl
tel.: 61 8355334
Agata Konarska, dr
email: konarska@awf.poznan.pl
tel.:+48 602326332

Formy prezentacji
1. Prezentacje ustne – przewidywany czas wystąpienia 15 minut. Dyskusję przewiduje
się po wygłoszeniu wszystkich referatów w sekcji.
2. Sesja plakatowa – przewiduje się tradycyjny sposób przygotowania plakatów.
Kwalifikacja prac
Wstępna kwalifikacja prezentacji odbywać się będzie na podstawie nadesłanych streszczeń.
Wybrane prace po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych opublikowane będą
w czasopiśmie naukowym „TRENDS in Sport Sciences” wydawanym w języku angielskim
w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące form prezentacji zostaną przesłane w Komunikacie nr 2.
Zgłoszenie udziału w konferencji
Zgłoszenie wraz ze streszczeniem należy przesłać do 31 maja 2017 r. drogą elektroniczną
na adres: konferencja-tir2017@awf.poznan.pl.
Informacje dotyczące sposobu przygotowania artykułu (zasady przygotowania tekstu do
publikacji) przesłane zostaną po nadesłaniu zgłoszenia.
Pełne teksty powinny być nadesłane do dnia 30.09.2017r.
Szczegółowe informacje dla uczestników, w Komunikacie nr 2.
Sekretariat konferencji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Małgorzata Woźniewicz - Dobrzyńska (tel. +4861/ 835-53-63)
Karolina Podciechowska (tel. +4861/ 835-53-66)
Agnieszka Wartecka (tel. +4861/ 835-53-47)
E-mail: konferencja-tir2017@awf.poznan.pl
Koszty uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 290 zł dla osób które dokonają do dnia 30 czerwca
2017. Po wyznaczonym terminie koszt konferencji wynosić będzie 350 zł.
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, druk publikacji, drobny
poczęstunek w trakcie trwania konferencji.
Dla Studentów, Doktorantów i Członków Studenckich Kół Naukowych koszt uczestnictwa
wynosi 150 zł dla osób które dokonają do dnia 30 czerwca 2017, po tym terminie koszt
konferencji wynosić będzie 210 zł.
Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto:
Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki
Ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Bank Pekao S.A. I O. w Poznaniu, ul. Św. Marcina 52/56, 61-807 Poznań
Nr 74 1240 1747 1111 0000 1849 6202
z dopiskiem: „konferencja – tir2017”

Ważne daty:
Przesłanie zgłoszenia wraz ze streszczeniem : 01 marzec – 31 maj 2017
Opłata konferencyjna:
do 30 czerwca 2017 – 290 zł
150 zł (Studenci i Doktoranci)
od 01 lipca 2017 - 350 zł
210 zł (Studenci i Doktoranci)
Pełen tekst należy przesłać do dnia 30 września 2017

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
KONTROLA CIAŁA
W INTERDYSCYPLINARNEJ PERSPEKTYWIE
Tytuł (stopień) naukowy,
imię i nazwisko
Stanowisko

Instytucja

NIP i adres instytucji,
na którą należy
wystawić fakturę
Telefon, fax
E-mail

Temat wystąpienia

Plakat

Forma wystąpienia*

prezentacja ustna

Forma publikacji*

Trends in Sports Science

Zgłaszam plakat do
konkursu
TAK NIE

* przy właściwiej formie postawić krzyżyk

Komunikat nr 2 prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia.

