Zakład Geografii Turystyki, Instytut Geografii
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

mają zaszczyt zaprosić na kolejną V Międzynarodową Konferencję poświęconą
rewitalizacji dróg wodnych

pt. REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH SZANSĄ
ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI
która odbędzie się w dniach 12-13 września 2011 roku
na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Eugeniusz Rydz - Akademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk- Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Zygmunt Babiński - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Prof. dr hab. Margarita Iliewa - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Prof. dr hab. Anatolij Melnyk - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
dr Mirosław Czerny
dr Alicja Gonia
mgr Monika Kozłowska-Adamczak
dr Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
dr Danuta Szumińska

CELEM KONFERENCJI JEST interdyscyplinarna dyskusja na temat możliwości
wykorzystania dróg wodnych wraz z ich otoczeniem dla celów turystycznych
i rekreacyjnych, na tle ich aktualnego zagospodarowania i potencjału
przyrodniczo-kulturowego.

TEMATYKA KONFERENCJI obejmuje następujące zagadnienia:
1. Stopień wykorzystania dróg wodnych dla celów turystycznych i rekreacyjnych
2. Czynniki warunkujące rozwój turystyki i rekreacji na drogach wodnych i w ich
otoczeniu
3. Zagospodarowanie turystyczne dróg wodnych
4. Produkty turystyczne związane z drogami wodnymi i ich promocja
5. Aktywizacja społeczności lokalnych w dziedzinie rozwoju turystyki i rekreacji
obszarów nadrzecznych
6. Fundusze na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji w obrębie dróg wodnych
7. Drogi wodne w strategiach rozwoju i planach zagospodarowania przestrzennego
Terminy:
• Do 30 Kwietnia 2011 r. – zgłoszenia uczestnictwa i tematów referatów
• Do 30 maja 2011 r.– przesłanie abstraktu referatu w języku angielskim,
(referaty mogą być wygłoszone zarówno po polsku jak i po angielsku, prosimy
jednak, aby załączone w prezentacjach multimedialnych objaśnienia były
w języku angielskim)
• Pełne teksty artykułów w języku angielskim przyjmujemy do dnia zakończenia
konferencji tj. 13 września br. (planowane ukazanie się publikacji - I połowa
2012 roku)
• Do 30 czerwca 2011 r. – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości
250 zł (kwota obejmuje uczestnictwo w konferencji, wydanie publikacji, posiłki,
wycieczkę) – na nr konta podany poniżej
Wszelkie opłaty dotyczące konferencji prosimy wpłacać na konto:
Kredyt Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy
nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 z dopiskiem DROGI WODNE
(Uwaga – nie umieszczenie dopisku będzie skutkować nie zaksięgowaniem kwoty na
poczet konferencji)
Zgłoszenia na konferencję można dokonać drogą e-mail na adres: zgt@ukw.edu.pl,
drogwod1@ukw.edu.pl, bądź faxem: tel. +48 52 349 62 50 wew.50 (formularz
zgłoszeniowy w załączniku)
Wszelkich informacji udzielają organizatorzy Konferencji:
dr Hanna Michniewicz-Ankiersztajn, dr Alicja Gonia, mgr Monika Kozłowska-Adamczak
Zakład Geografii Turystyki IG UKW
ul. Mińska 15, 85-428 Bydgoszcz
tel. +48 52 349 62 50 wew. 28
fax: +48 52 349 62 50 wew. 50
e-mail: zgt@ukw.edu.pl, drogiwodne@ukw.edu.pl

