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KULTURA FIZYCZNA W DOBIE XXI WIEKU
W ASPEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
UWAGA! Zmiana terminu konferencji
Rzeszów, dn. 26 listopada 2013 r.
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, prezentacja
wyników najnowszych badań, a także integracja środowiska naukowego
zajmującego się kulturą fizyczną w aspekcie osób niepełnosprawnych.
Konferencja

poświęcona

będzie

głównie

refleksji

naukowej

realizowanej w perspektywie pedagogiczno - społecznej.

Organizatorzy proponują pięć paneli tematycznych:


Pedagogiczno-społeczne aspekty aktywności fizycznej osób
niepełnosprawnych



Turystyka i rekreacja czynnikiem integracji społecznej osób
niepełnosprawnych



Sport w rehabilitacji życiowej osób niepełnosprawnych



Sport, turystyka i rekreacja jako rozwojowe formy życiowe osób
niepełnosprawnych



Psychospołeczne metody oddziaływania
sportowców niepełnosprawnych
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Patronat:
Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak - Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Jan Draus – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz – AWF Warszawa
Prof. dr hab. Jan Junger – Uniwersytet Presov

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Eugeniusz Prystupa – Uniwersytet Państwowy Kultury

Dr Janusz Zieliński - koordynator

Fizycznej we Lwowie

Dr Marta Przydział – sekretarz

Dr hab. Wojciech Czarny, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Dr Iwona Pezdan - Śliż

Dr hab. Adam Jurczak, prof. AWF – AWF Kraków

Dr Patrycja Żegleń

Dr hab. Mieczysław Radochoński, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Anna Kołodziej

Dr hab. Wojciech J. Cynarski, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Brygida Sakowska - Kamińska
Mgr Rafał Wilk

Adres kontaktowy:
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje:
udział w obradach, catering, koszt imprezy
integracyjnej, publikację artykułu w recenzowanej
monografii w języku polskim/angielskim lub
w punktowanym czasopiśmie elektronicznym.

Marta Przydział
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Wychowania Fizycznego
ul. Towarnickiego3
35-010 Rzeszów
Tel. 604 276 353
mprzydzial@univ.rzeszow.pl

Opłata za wydanie artykułu drukiem bez udziału
w konferencji wynosi 250 zł

Janusz Zieliński

Dla pracowników WWF UR opłata konferencyjna
wynosi 100 zł

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Wychowania Fizycznego
ul. Towarnickiego3
35-010 Rzeszów
Tel. 797 124565
januszzielinskiur@gmail.com
Kultura fizyczna w dobie XXI wieku w aspekcie niepełnosprawności
Rzeszów, 21-22 listopada 2013 r.
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Zgłoszenia propozycji referatów prosimy
kierować do dnia 30. 10. 2013 r., a ostateczną
wersję artykułu do dnia 26. 11. 2013 r.
na adres
mprzydzial@univ.rzeszow.pl

Kultura fizyczna w dobie XXI wieku w aspekcie niepełnosprawności
Rzeszów, dn. 26 listopada 2013r.

Prosimy o przygotowanie streszczeń i pełnych tekstów według następujących wymagań:



















Streszczeniestrukturalne w języku angielskim (ok. 200–250 słów), zawierające określenie problemu
naukowego, zastosowanych metod, wyników badań i wniosków.
Obowiązuje edytor MS Word (wersja 97, 2000 lub nowsze).
Objętość artykułu musi obejmować minimum połowę arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze
spacjami), tj. 8 stron maszynopisu wg poniższych ustawień (łącznie z bibliografią i przypisami);
jednocześnie prosimy by nie była obszerniejsza niż 13 stron.
Numeracja stron: dół strony, wyrównanie zewnętrzne.
Czcionka (Times New Roman).
Przed tekstem właściwym prosimy umieścić kolejno: - Nazwisko i imię autora – na środku strony,
czcionka 10 pkt., pogrubione - Afiliację autora – na środku strony, czcionka 10 pkt., bez
pogrubienia - Tytuł pracy w języku polskim – na środku strony, czcionka 12 pkt., pogrubiony,
kursywą - Słowa kluczowe (3-5) w języku polskim – z lewej strony, czcionka 10 pkt., pogrubiony Streszczenie w języku polskim zawierające około 150 wyrazów.
Tekst właściwy musi zawierać podział na wprowadzenie, podrozdziały i zakończenie.
Czcionka dla tekstu właściwego i bibliografii – 10 pkt.; czcionka dla przypisów – 9 pkt.
Ustawienia akapitu: - Wcięcie tekstu: 0,63 cm - Odstępy przed i po: 0 pkt.; Interlinia: Co najmniej;
Co: 12,5 pkt.
Marginesy: lewy – 4,3 cm., prawy – 4,2 cm, dolny – 6,9 cm, górny – 3 cm
Tekst należy sformatować przy użyciu justowania; nie należy stosować włączonej opcji dzielenia
wyrazów, podziału stron, stopki i nagłówka.
Literaturę wykorzystaną w pracy prosimy zapisywać w harwardzkim systemie bibliograficznym
w następujący sposób: [Kowalski 2001, ss. 23-25], [Kowalski 2003a, s. 7], [Raport…2009] itd.
Przypisy objaśniające lub uzupełniające tekst powinny znajdować się na dole każdej strony.
Numeracja z zachowaniem ciągłości w całej pracy.
W bibliografii, zamieszczonej na końcu artykułu kolejne pozycje prosimy wymieniać w porządku
alfabetycznym nazwisk głównych autorów (bez numeracji pozycji). W przypadku wydawnictw
zwartych według zapisu: Nazwisko i inicjał imienia, rok, tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce
wydania.
- W przypadku artykułu z wydawnictwa zwartego: Nazwisko i inicjał imienia, rok, tytuł kursywą, [w:]
nazwisko i inicjał imienia redaktora (red.), tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce wydania, strony
artykułu w książce z adnotacją ss.
- W przypadku cytowania artykułu z czasopism: Nazwisko i inicjały imion, rok, tytuł artykułu
(kursywą), nazwa czasopisma w cudzysłowie, tom (rocznik), nr XX, strony artykułu z adnotacją ‘ss’.

Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania usterek stylistycznych oraz dokonywania skrótów.
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KONFERENCJA NAUKOWA
Zakład Pedagogiki i Socjologii, Wydział Wychowania Fizycznego,
Uniwersytet Rzeszowski
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
„Kultura fizyczna w dobie XXI wieku w aspekcie niepełnosprawności”
Rzeszów,26 listopada 2013r.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Nazwisko
Imię
Tytuł naukowy
Instytucja
Adres instytucji
(ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy, miejscowość)
NIP instytucji
Telefon kontaktowy
Adres mailowy
Zgłoszenie referatu
(proszę wpisać TAK lub NIE)
Tytuł referatu
Udział w konferencji
(proszę wpisać TAK lub NIE)
Wystawienie rachunku
(proszę wpisać TAK lub NIE)
Numer konta:
Bank Millenium

Miejscowość i data:

76 1160 2202 0000 0000 6075 1991
(dopisek: Konferencja naukowa
26. 11. 2013r.)
Podpis Uczestnika:

Wypełnioną kartę zgłoszenia udziału prosimy wysłać na adres
e-mail: mprzydzial@univ.rzeszow.pl
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