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Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Wydział Nauk Pedagogicznych  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

 

 

II edycja interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Jakość w Sporcie”, która 

odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 15-16 I 2015 r. jest kontynuacją szukania odpowiedzi 

dotyczącej poprawy wyników sportowców jak również działalności organizacji sportowych.  

Mamy przyjemność poinformować, że Komitet Naukowy postanowił że w tym roku 

akademickim będą rozpatrywane problemy (1) zarządzania jakością w sporcie, (2) kariery 

dwutorowej – sportowiec-student i sportowiec-pracownik, oraz (3) aspekty prawne, 

pedagogiczne i medyczne kultury fizycznej. W trakcie konferencji będzie także miejsce na 

sesję plakatową, której zakres tematyczny jest tożsamy z wyżej zaprezentowanymi 

zagadnieniami. 

Patrząc z perspektywy ożywionej dyskusji, która miała miejsce podczas pierwszej-

toruńskiej edycji konferencji, liczmy że i w tym roku akademickim będą chcieli Państwo 

uczestniczyć i podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z zaprezentowaną 

tematyką. Celem Konferencji jest wymiana poglądów naukowców z praktykami, m.in. 

poprzez prezentację wyników badań, oraz zaprezentowaniu dobrych praktyk zarządzania w 

sporcie jak i koordynowaniu obowiązków nałożonych na sportowca (praca, studia). 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, przedstawicieli klubów sportowych, oraz 

studentów i doktorantów. 

 

 

 

Liczymy na Państwa uczestnictwo. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Komitet Naukowy i Organizacyjny 
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I Komitet Naukowy i Organizacyjny 
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II Organizatorzy 

 

Organizatorzy: Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

 

 

III Data i miejsce konferencji 

 

15-16 stycznia 2015 roku (panel naukowy, praktyczny i studencki) Centrum Edukacji Kultury 

Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Sportowa 2, 85-

091 Bydgoszcz 

 

 

IV Zgłoszenia i informacje dodatkowe 

 

Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie 

www.sport.umk.pl/konferencja  

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 8 grudnia 2014 r.  

Informacje dodatkowe o konferencji www.sport.umk.pl 

 

Kontakt: mgr Szymon Raniszewski tel. 507- 409 -581 , mgr inż. Mateusz Tomanek e-mail: 

sport@umk.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport.umk.pl/konferencja
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V Koszty uczestnictwa 

 

a) naukowcy 

- uczestnictwo z wystąpieniem, bankiet 15 I i publikacja referatu - 500 zł 

- publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji - 300 zł 

- uczestnictwo bez publikacji – 200 zł 

 

b) studenci i doktoranci 

- uczestnictwo z wystąpieniem, bankiet 15 I i publikacja referatu - 250 zł 

- publikacja referatu bez uczestnictwa w konferencji – 150 zł 

- uczestnictwo bez publikacji – 100 zł 

 

Dla studentów, doktorantów i przedstawicieli klubów sportowych udział bierny (słuchacz) w 

konferencji jest bezpłatny. 

 

Opłatę za udział w konferencji/publikację artykułu do dnia 15 grudnia 2014 r. na konto: 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz 

Konto bankowe: BANK ZACHODNI WBK S.A. O/Bydgoszcz 

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 

dopisek: Jakość w sporcie, + imię i nazwisko uczestnika konferencji 

 

 

 

VI Streszczenie, publikacja i wymogi redakcyjne 

 

Referaty uczestników zostaną opublikowane w postaci recenzowanej monografii, która 

wydana zostanie pod koniec I połowy 2015 roku. Artykuły prosimy wysyłać na adres 

sport@umk.pl do 30 I 2015 roku. 

 

Streszczenia do 2 300 znaków należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sport@umk.pl do 

dnia 15 XII 2014 w postaci plików w EDYTORZE WORD (*.doc lub *.docx). Streszczenia 

zostaną wręczone uczestnikom podczas konferencji. 

Artykuły ok. 20 000 znaków należy przesłać pocztą elektroniczną na adres sport@umk.pl do 

30 I 2015 w postaci plików w EDYTORZE WORD (*.doc lub *docx). 

  

W streszczeniu (artykule) należy podać: 

imię i nazwisko autora/autorów z tytułem zawodowym oraz afiliacją, 

tytuł wystšpienia/artykułu w języku polskim i angielskim. 

 

W streszczeniu (artykule) powinny być zawarte: cel badań, materiały i metody badawcze, 

podstawowe wyniki, wnioski oraz słowa kluczowe. W przypadku artykułu wymagane jest 

umieszczenie streszczenia (do 500 znaków), oraz słów kluczowych w języku polskim i 

angielskim. 

 

Formatowanie pracy  

Czcionka: Times New Roman. 

Rozmiar czcionki: 

- tekst podstawowy 12 pkt. 

Odstępy między wierszami 1,5 wiersza. 

Odstęp między wyrazami, jedna spacja. 

Marginesy 2,5 cm. 

Tekst pracy wyjustowany. 
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Koniec wiersza nie może być zakończony pojedynczą literą lub spójnikiem. Należy je 

przenieść do następnego wiersza za pomocą "twardej spacji", ( klawisz: Ctrl + Shift + spacja). 

Akapity są związane z omawianym zagadnieniem, a więc nie powinny poprzedzać fragmentu 

jednozdaniowego. 

 

Sposoby cytowania  

Cytowania podaje się w nawiasach okrągłych, 

Umieszcza się w nich nazwisko autora oraz rok wydania (Kowalski 2003), 

W przypadku, gdy w tym samym miejscu cytowanych jest więcej pozycji, to kolejność 

cytowanych prac w nawiasie jest wg pierwszeństwa publikacji, 

W przypadku, gdy cytowana praca ma dwóch autorów, to w nawiasie podaje się oba nazwiska 

i rok (Budyń i Kisiel 2006), 

W przypadku gdy cytowana praca ma więcej niż dwóch autorów, to w nawiasie podaje się 

nazwisko pierwszego autora i "i wsp." oraz rok (Budyń i wsp. 2006). 

 


