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Zapraszamy do udziału w jednym z pięciu paneli tematycznych.

Panel tematyczny 1
REHABILITACJA, TERAPIA ZAJĘCIOWA- fizjoterapia, adaptowana aktywność fizyczna, sport osób
niepełnosprawnych, zaburzenia narządu ruchu, korektywa, terapia zajęciowa
Panel tematyczny 2
NAUKI O ZDROWIU- gerontologia, promocja zdrowia, psychosomatyka, pielęgniarstwo,
kosmetologia, odnowa biologiczna, fizykoterapia
Panel tematyczny 3
WYCHOWANIE FIZYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA- biologiczne aspekty wychowania fizycznego,
edukacja fizyczna i zdrowotna, pedagogika, aktywność i sprawność fizyczna, turystyka, rekreacja
Panel tematyczny 4
SPORT- sport wyczynowy, teoria sportu, biomechanika, fizjologia sportu, żywienie i suplementacja w
sporcie, psychologia sportu
Panel tematyczny 5
SESJA STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH- zagadnienia z obszaru nauk o kulturze fizycznej i
zdrowiu
(w zależności od liczby nadesłanych prac, podział paneli może ulec niewielkiej zmianie)

Wystąpienia w każdym z paneli będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Przypominamy, że udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizator zapewnia uczestnikom: identyfikator, książeczkę streszczeń oraz certyfikat uczestnictwa.
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.
Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również studenci
studiów doktoranckich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2017/2018, pod
warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.
Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
Przewidziane są nagrody dla Laureatów Konferencji.

Termin zgłoszenia udziału w Konferencji oraz streszczeń: do 15 kwietnia 2018r.
Zgłoszenie na Konferencję prosimy dokonywać drogą elektroniczną za pomocą załączonego
formularza https://goo.gl/forms/zWNbp2goeyiw6nJw1
Streszczenie prosimy kierować na adres: konferencja.awf.skn@gmail.com
Nazwa dokumentu: nazwisko imię, np. KowalskiJan.docx lub KowalskiJan.doc
Formy prezentacji prac: ustna (10 minut).
Wymogi edytorskie streszczenia (zgłaszanych doniesień):
Tekst powinien być przygotowany w edytorze Microsoft Word w języku polskim. Maksymalna
objętość – 250 słów (do jednej strony A4). Układ treści powinien zawierać: tytuł doniesienia, imię
i nazwisko autora (autorów), instytucja (pełna nazwa), imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz
rozdziały: Wprowadzenie i cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski, 3 słowa kluczowe bez
powtarzania tytułowych, (ew. informacja o źródłach finansowania).
Tytuł doniesienia wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 14 p., styl pogrubiony.
Autor/autorzy – tekst wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl kursywa.
Instytucja i opiekun naukowy - czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl normalny. Tekst treści
streszczenia wyjustowany z włączoną opcją automatycznego dzielenia wyrazów, czcionka Times New
Roman, rozmiar 12 p., pojedynczy odstęp między wierszami w akapicie; marginesy 2,5 cm; tytuły
rozdziałów wyróżnione kursywą. Nie umieszczać tabel i wykresów.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego OK SKN 2018,
Zapraszam gorąco do rejestracji i wysyłania zgłoszeń
Do zobaczenia!!!

Agnieszka Nowak

