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Dane kontaktowe
Szczegółowe pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować do Sekretariatu
konferencji:
dr Magdalena Kubal-Czerwińska: magdalena.kubal@uj.edu.pl
dr Aneta Pawłowska-Legwand: aa.pawlowska@uj.edu.pl
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Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Zapraszamy również na stronę internetową konferencji:
https://geo.uj.edu.pl/turystyka-czlowiek-czas-i-przestrzen
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W imieniu Komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału
w Ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Turystyka – Człowiek, Czas i Przestrzeń”,
która odbędzie się w Krakowie, w dniach 27–28 października 2022 r.

Głównym celem wydarzenia jest prezentacja aktualnych wyników badań
dotyczących rozwoju turystyki w Polsce i na świecie, jego dynamiki
oraz uwarunkowań, a także wymiana poglądów na temat kierunków
kształtowania się zjawisk turystycznych w przyszłości.
***
W 2021 r. minęła 10. rocznica śmierci Pani Profesor Jadwigi Warszyńskiej,
współtwórczyni polskiej szkoły geografii turyzmu. Mamy wielkie pragnienie,
aby przypomnieć społeczności akademickiej osobę Pani Profesor oraz wkład
Jej dorobku naukowego w rozwój geograficznych badań nad turystyką.

Miejsce konferencji
Sesje plenarne konferencji odbędą się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego

(ul.

Gołębia

24),

natomiast

sesje

tematyczne

i

posterowe

w siedzibie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ na Kampusie 600lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Gronostajowa 7).

Forma konferencji
Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.
W

ramach

konferencji

są

przewidziane

tematycznych oraz prezentacje posterowe.

wystąpienia

w

sesjach

plenarnych,

Zgłoszenie udziału w konferencji
Udział w konferencji można zgłaszać do 20 lipca 2022 r. poprzez elektroniczny
formularz zgłoszeniowy (Microsoft Forms), do którego link jest dostępny poniżej:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2869eNThqLX1Co4_yPk5Cb_VUM0ZEV01EQlRESjlMUTJVSFgzQUlDV1NDSi4u

W formularzu zgłoszeniowym należy podać abstrakt wystąpienia konferencyjnego
w języku polskim (objętość abstraktu do 1800 znaków ze spacjami).
Abstrakt powinien zawierać następujące elementy: tytuł wystąpienia; tytuł/stopień
naukowy/zawodowy

oraz imię

i nazwisko

uczestnika/uczestników;

afiliacja w

układzie: uczelnia, wydział, instytut/katedra, zakład/pracownia/laboratorium, adres
mailowy.
Po przesłaniu formularza wyświetli się komunikat potwierdzający. W przypadku braku
komunikatu potwierdzającego prosimy o kontakt z Sekretariatem konferencji.
Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń za rekomendacją
Komitetu naukowego.

Możliwość publikacji
Organizatorzy umożliwiają Uczestnikom złożenie do publikacji tekstów wystąpień
w formie artykułów lub notatek naukowych w czasopismach: „Prace Geograficzne” (70
pkt.) oraz „Prace i Studia Geograficzne” (70 pkt.). Teksty będą kwalifikowane do
opublikowania zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami wydawniczymi w tych
czasopismach.

Ważne daty dotyczące konferencji
Przesłanie formularza zgłoszeniowego – do 20 lipca 2022 r.
Informacja o akceptacji zgłoszeń – do 30 lipca 2022 r.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej – do 10 września 2022 r.
Termin konferencji – 27–28 października 2022 r.
Komunikat konferencyjny nr 2 – wrzesień 2022 r.

Koszt udziału
Organizatorzy proponują Uczestnikom trzy warianty kosztów udziału w konferencji:
A)

Podstawowy

konferencyjnych,

koszt

uczestnictwa

materiały

–

650

konferencyjne,

zł

posiłki

(obejmuje:

udział

obiadowe

oraz

w

sesjach

poczęstunki

w przerwach kawowych);
B) Rozszerzony koszt uczestnictwa z udziałem w uroczystej kolacji pierwszego dnia
– 800 zł;
C) Minimalny koszt uczestnictwa – 350 zł (obejmuje: wyłącznie udział w sesjach
konferencyjnych z możliwością wygłoszenia referatu).
Numer konta, na który powinny być wnoszone opłaty konferencyjne:
dla wpłat krajowych: Bank Pekao S.A.: 09 1240 2294 1111 0010 6987 0708
dla wpłat zagranicznych: SWIFT/BIC Pekao: PKOPPLPW, Numer IBAN Pekao: PL09
1240 2294 1111 0010 6987 0708
tytuł przelewu: Imię_Nazwisko_OKN_Turystyka

Ramowy program konferencji
27 X 2022 r., Collegium Novum UJ
(budynek główny Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24)
Rejestracja uczestników (8.30–10.00);
Rozpoczęcie konferencji oraz sesja plenarna 1 (10.00–11.30);
Przerwa kawowa (11.30–12.00);
Sesja plenarna 2 (12.00–13.15);
Obiad (13.15–14.15);
Sesja plenarna 3 (14.15–15.30);
Uroczysta kolacja (18.00–21.00).
28 X 2022 r., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
(Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7)
Sesje tematyczne 1 (9.00-10.30);
Przerwa kawowa (10.30–11.00);
Sesje tematyczne 2 (11.00–12.30);
Przerwa kawowa (12.30–12.45);
Sesja posterowa (12.45–13.15);
Sesja podsumowująca (13.15–14.00);
Obiad (14.00-15.00);
Pożegnanie Uczestników.

