OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA

MIĘDZY SWOBODĄ A ZAKAZEM,
CZYLI O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU
Z PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ
Zakopane, hotel górski PTTK „Kalatówki” 11-13 października 2017 r.
Warunkiem udziału w Konferencji jest:
– wypełnienie i wysłanie pocztą formularza zgłoszeniowego do dnia 30.08.2017 r. na adres: Zarząd
Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, faksem na numer 22 826 25 05, bądź na adres
mailowy poczta@tlp.pttk.pl Prosimy o dopisek w tytule „zgłoszenie – konferencja” oraz o podanie
nazwiska osoby zgłaszanej.
– wpłacenie opłaty konferencyjnej w terminie do dnia 10.09.2017 r. w wysokości 250 zł od osoby
(doktoranci i studenci 200 zł) na konto ZG PTTK ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa nr 25 1160 2202
0000 0000 6084 8454 z dopiskiem „Konferencja-Kalatówki”. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Zarejestrowanym uczestnikom organizatorzy zapewniają 2 noclegi (pokoje 2-, 3- i 4-osobowe
w hotelu górskim PTTK Kalatówki) i wyżywienie od obiadu 11.10.2017 r. do obiadu 13.10.2017 r.,
materiały konferencyjne, warsztaty terenowe z przewodnikiem oraz publikację pokonferencyjną.
Warunki wygłaszania referatów
Warunkiem wygłoszenia referatu jest przesłanie formularza zgłoszenia, z podanym jego tytułem
i zarysem treści. Czas wystąpień nie może przekraczać 15 min. i powinien być połączony z prezentacją
multimedialną. W przypadku dużej liczby zgłoszeń komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru
referatów, które zostaną wygłoszone podczas obrad. Do publikacji przyjmowane są tylko te artykuły,
które nadesłane zostały w terminie i otrzymały pozytywną recenzję.
Artykuły należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 30.09.2017 r. na adres mailowy jolanta.sledzinska@pttk.pl. Prezentacje towarzyszące wystąpieniom referentów powinny zostać przesłane
do dnia 7.10.2016 r. na adres poczta@tlp.pttk.pl
Wytyczne dotyczące składania artykułów
W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:
Artykuły należy nadsyłać w wersji elektronicznej wraz z adresem e-mail do korespondencji.
Wymogi ogólne
1. Objętość artykułu maks. 15 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę),
2. Układ referatu: dane osobowe, jednostka organizacyjna, tytuł, tekst, bibliografia.
3. Prosimy o afiliację tylko do jednej instytucji.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo do modyfikacji tytułu oraz objętości nadesłanego artykułu.
Wymogi techniczne
1. Tekst artykułu w dowolnym edytorze tekstu bez wcięć akapitowych, na jednej interlinii, bez justowania. Prosimy nie używać spacji do formatowania czegokolwiek, także tabel i wykresów!
2. Tabele, rysunki, schematy, wykresy w formatach otwartych (do edycji) umieszczone w tekście,
zaopatrzone w numerację arabską i tytuł.
3. Tabele, rysunki, schematy, wykresy w formatach rastrowych oraz zdjęcia w osobnych plikach numerowanych, z zaznaczeniem w tekście artykułu ich umiejscowienia. Rozdzielczość materiału rastrowego 300 dpi, przy min. 120 mm podstawy, w skali szarości.
4. Przypisy powinny być numerowane cyframi arabskimi z zachowaniem kolejności dla całego artykułu i zamieszczane w tekście, wg wzoru: Kowalski J. (1997), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa; lub
w przypadku artykułu: Kowalski J. (1997), Podstawy zarządzania, Czasopismo Prawno-Historyczne, nr
22, z. 1, s. 18-42.
5. Bibliografia: pozycje należy umieścić ponumerowane w porządku alfabetycznym. W wykazie literatury mogą być zamieszczone jedynie pozycje wykorzystane w artykule.

Konferencja realizowana w ramach kampanii promocyjnej

„ABC bezpiecznego wędrowania”

dofinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Komitet Naukowy Konferencji i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze uważają, że dowodem
etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność
informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. W związku
z powyższym wprowadzony zostaje wymóg złożenia przez Autora w formie drukowanej podpisanego oświadczenia o nienaruszaniu zasad etyki i praw autorskich oraz o źródłach finansowania (formularz oświadczenia
w załączeniu oraz do pobrania ze strony www.tlp.pttk.pl).

........…………………, data ……………………

OŚWIADCZENIE
....................................................................................................…………….....………………….............……..…
Afiliacja (instytucja) ……………........................................…………………………………………………............…………
Adres do korespondencji ……………..………………………………………………………………………..............……..………
…………………........................................…………… Telefon kontaktowy: …………………………….............……….
Adres e-mail: .......................................……………...
Współautorzy (stopień/tytuł naukowy, imię, nazwisko)
1. ………………………………………………………………………………………………………………….………...............…………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………….………………............……….
Oświadczam/y, że artykuł pod tytułem ………………………………..….…………………………………..…..………………
– jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. z p.zm., nie narusza praw autorskich osób trzecich, ani dóbr osobistych osób trzecich;
– wyraźnie w nim wskazano (jako współautorów artykułu lub w formie przypisów lub podziękowań)
wkład w jego powstanie wszystkich osób, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych
podmiotów;
w szczególności w powstanie niniejszego artykułu wkład miały następujące osoby, instytucje, stowarzyszenia itp.: ……………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………….....…………………………
Autor/autorzy zobowiązuje/ą się solidarnie do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych
roszczeń osób i podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób i podmiotów wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w niniejszym oświadczeniu.
Podpisy wszystkich autorów artykułu
............................................................................................................................................…………….....…

Partnerzy:

