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Koła Naukowe Turystyki działające w ramach następujących uczelni: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,  

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  

mają zaszczyt wspólnie zaprosić do udziału w 

V Ogólnopolskiej Studencko–Doktoranckiej 

Konferencji Naukowej Turystyki 

 
 
 

Konferencja odbędzie się wirtualnie na platformie Zoom w dniu 

13 kwietnia 2021 roku 
Celem piątej edycji cyklicznej konferencji jest dyskusja na temat współczesnych trendów w turystyce, 
upowszechnienie wyników badań oraz integracja środowiska studenckiego oraz doktorantów 
zajmujących się szeroko rozumianą problematyką turystyki.  

W programie Konferencji planowane są wystąpienia studentów i doktorantów – uczestników 
wydarzenia. Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję przedstawić w formie prezentacji 
wybrane problemy wpisujące się w tematykę Konferencji.  

 
Referaty (autorskie lub współautorskie) ukażą się w materiałach przygotowanych w formie monografii.  
Dodatkowo, zostanie przyznana nagroda za najlepszy artykuł Konferencji (Best Paper Award). 

 
Rejestracja na Konferencję odbywa się za pomocą platformy Syskonf.pl pod adresem: 

 
 

https://econftour2021.syskonf.pl/rejestracja  
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TEMATYKA ARTYKUŁÓW 
 

Wybrane zagadnienia tematyczne mogą dotyczyć między innymi: 

 Event management (organizacja i zarządzanie kongresami, targami, festiwalami i innymi 
wydarzeniami) 

 Nowe technologie i innowacje w turystyce (nowe media, nowe rozwiązania, nowe formy 
organizacji itp.) 

 Marketing w turystyce (branding, promocja, badania rynkowe, zachowania konsumentów 
itp.) 

 Podaż w turystyce (hotelarstwo, gastronomia, atrakcje turystyczne itp.) 
 Aspekty rekreacji (rekreacja ruchowa, formy, podmioty, oferta itp.)  
 Pozostałe obszary badań z zakresu krajoznawstwa, geografii, ekonomii i zarządzania 

powiązane z turystyką. 
 

Wszystkie abstrakty należy przesłać poprzez platformę Syskonf:  
 

https://econftour2021.syskonf.pl/abstrakty 
 

 
 

PUBLIKACJA  
 

Artykuły przesłane terminowo na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną 
wydrukowane jako rozdziały w monografii w języku polskim (monografia za 80 punktów, rozdział 

autorski - 20 punktów). 
 

Przeznaczone do druku rozdziały monografii zbierane będą w terminie  
do 2 stycznia 2021 r. 

 

Maksymalna (nieprzekraczalna) objętość przyjmowanych prac wynosi 23 000 znaków typograficznych 
(przygotowując prace w dostępnym szablonie(!) gotowy plik powinien mieć od 8-10 stron). Tekst 

powinien być zaopatrzony w streszczenie po polsku i po angielsku (z podaniem autora tłumaczenia). 
Przygotowując artykuł należy zapisać na komputerze szablon pobrany z platformy Syskonf i dodawać 
swoją treść w przygotowane style tekstu. Dodatkowo każdy styl jest opisany co do wielkości czcionki, 

odstępów, interlinii itp. 
Zachowanie wymogów pozwoli na skrócenie czasu przyjęcia artykułu. W przypadku nadesłania 
artykułu niespełniającego wymogów edytorskich artykuł będzie odsyłany z prośbą o ponowne 

zgłoszenie poprawionego tekstu. 
Szablon Referatu (wg którego należy przygotować swoją pracę) zostanie udostępniony na początku 

grudnia. 
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WAŻNE TERMINY 

 

 do 15 grudnia 2020 r. - termin wniesienia opłaty "wczesnej"  
 do 15 grudnia 2020 r. - termin podania tematu referatu i przesłanie abstraktu 
 do 31 grudnia 2020 r. - rejestracja uczestników 
 do 31 grudnia 2020 r. - termin wniesienia opłaty "standardowej" 
 do 2 stycznia 2021 r. - nadsyłanie pełnych wersji referatów (link do zgłaszania pełnych 

tekstów będzie dostępny po 15 grudnia). 
 do 10 stycznia 2021 r. - termin wniesienia opłaty "opóźnionej" 

Aby o niczym nie zapomnieć, zapraszamy do dołączenia do naszego wydarzenia na Facebooku: 
https://fb.me/e/51oRnwlo0 

 
 
 

OPŁATY  

Poniższe opłaty dotyczą Uczestników Konferencji (samodzielnych autorów oraz współautorów 
artykułu), którzy wezmą aktywny udział w Konferencji. 

 wpłaty wczesne (early registration): do 14 grudnia - 210 zł 
 wpłaty standardowe (standard registration): od 15 grudnia do 31 grudnia – 250 zł 
 wpłaty opóźnione (late registration): od 1 stycznia do 10 stycznia – 300 zł 

 
Cena zawiera udział w Konferencji, publikację oraz wysyłkę materiałów pokonferencyjnych. 
 
Podane kwoty zawierają już podatek VAT (23%). 

Prosimy o dokonywanie wpłat w powyższych terminach na konto: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
70 2490 0005 0000 4600 9378 0221 

Alior Bank 
 

W tytule przelewu należy dodać "ECONFTOUR 2021_Imię i nazwisko Uczestnika" 
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KONTAKT 

W sprawach organizacyjnych (rejestracja, program, certyfikaty): 
 

 Klaudia Skoczeń: 784709038   
 Małgorzata Franczyk: 662879423 

  Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji InvenTur 
E-mail: kinventur@gmail.com 

 
W sprawach publikacji: 
 

 prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako (12 293-5228) 
Katedra Turystyki UEK 
E-mail: borodako@uek.krakow.pl 


