Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
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Sumski Narodowy Uniwersytet Rolniczy
oraz

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa

zapraszają
na międzynarodową konferencję naukową

Problemy rozwoju turystyki
na obszarach wiejskich
Doświadczenia europejskie
Biała Waka (Litwa) 14 – 18 września 2011 r.

KOMUNIKAT I

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych oraz
praktycznych doświadczeń dotyczących rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
w Europie, integracja środowiska naukowców i praktyków oraz wskazanie
możliwości dalszych poszukiwań badawczych, dotyczących turystycznego rozwoju
obszarów niezurbanizowanych.
W

ramach

zakresu

problemowego

planowane

jest

uwzględnienie

następujących obszarów:
 ogólne zagadnienia dotyczące rozwoju turystyki,
 potencjał turystyczny regionu,
 produkt regionalny i jego promocja,
 osiągnięcia i bariery w rozwoju agroturystyki,
 komunikowanie i doradztwo w rozwoju agroturystyki,
 partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej,
 dziedzictwo kulturowe regionu,
 metody ilościowe w badaniach regionalnych.

TERMINY:
30.IV.2011 r. → nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa (wzór w załączniku)
31.V.2011 r.

→ nadsyłanie pełnej wersji referatu do druku drogą mailową
(konferencje_keekid@sggw.pl) lub pocztą wraz z płytą CD (na
adres Katedry)

15.VII.2011 r. → dokonanie opłaty za udział w konferencji
Opłata za udział w Konferencji wynosi 1700 zł i obejmuje:
 przejazd na Litwę i z powrotem autokarem klasy LUX,
 noclegi i wyżywienie (w tym uroczystą kolację),
 udział w laboratoriach turystycznych,
 obsługę konferencji (w tym poczęstunek podczas przerw w obradach)
i materiały konferencyjne.
Wpłatę należy dokonać na konto konferencji:
Nr: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
Z dopiskiem: Konferencja „Problemy rozwoju turystyki na obszarach
wiejskich – doświadczenia europejskie” (507-20-08260001)
Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty konferencyjnej
na numer faksu bądź drogą mailową.

Nadesłane referaty zostaną opublikowane (po otrzymaniu pozytywnej recenzji)
w monografii w języku polskim (3 punkty) lub w języku angielskim (7 punktów).
W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie
umieszczonych w załączniku wymogów edytorskich.
Istnieje możliwość uczestnictwa w Konferencji bez konieczności publikacji artykułu.
Informacje o konferencji dostępne są również na stronie internetowej:

http://keekid.wne.sggw.pl/konferencje/
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Ramowy program konferencji:
 14.IX.2011 r. – przejazd do Białej Waki
 15.IX.2011 r. – laboratorium turystyczne w Rumszyszkach i Kownie
 16.IX.2011 r. – konferencja w Białej Wace
 17.IX.2011 r. – laboratorium turystyczne na trasie Wilno – Troki – Kierniów
 18.IX.2011 r. – powrót do Warszawy

