Publikacja i wymagania edytorskie
Nadesłane referaty zostaną opublikowane
(po otrzymaniu pozytywnej recenzji)
w monografii w języku polskim po konferencji
(4 punkty)

Ramowy program Konferencji:


10:00 rozpoczęcie konferencji
w Urzędzie Miejskim w Pułtusku



12:00 - 12.30 przerwa kawowa (sesja
posterowa uczniów ZSCKR w Golądkowie)

Prosimy o przestrzeganie wymogów edytorskich:
1) Objętość wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami
powinna liczyć OD 20 TYS. ZNAKÓW (8-10 STRON).
2) Artykuł powinien być napisany CZCIONKĄ typu TIMES
NEW ROMAN 12 PKT., 1½ ODSTĘPU między wierszami.
3) Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać
formatu B–5 (12,5 x 19,5 cm); numeracja tabel
i rysunków powinna być cyframi arabskimi. Wszystkie
tabele, wykresy i zdjęcia powinny posiadać tytuł i
źródło oraz być opracowane WYŁĄCZNIE w SKALI
SZAROŚCI!

naukowej



15:00 zakończenie konferencji, dyskusja,
wręczenie nagród i wyróżnień uczniom
biorącym udział w sesji posterowej



15:30 obiad



16:00 zwiedzanie zamku w Pułtusku



Urząd Miejski w Pułtusku



Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania
i Doradztwa Wydziału Nauk Ekonomicznych
Szkoły
Głównej
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie



Zespół Szkół Centrum Kształcenia
im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie



Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW



Koło
Miłośników
Turystyki,
i Przedsiębiorczości ZSCKR w Golądkowie

Rolniczego

zapraszają na

4) Przy powoływaniu się na publikacje innych autorów
umieszczamy PRZYPIS DOLNY wg wzoru:

Konferencję Naukową:

M. Blaug: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne.
Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 16

Zarządzanie rozwojem
regionalnym

5) WYKAZ PIŚMIENNICTWA należy zestawić w porządku
alfabetycznym w następujący sposób:
Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne.
Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
6)




OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY UKŁAD PRACY:
IMIĘ I NAZWISKO autora (-ów) oraz ich afiliacja
TYTUŁ ARTYKUŁU( W J. POLSKIM I ANGIELSKIM)
STRESZCZENIE pracy (od 600 do 1000 znaków
w j. polskim i angielskim)
 SŁOWA KLUCZOWE (należy podać do 6 słów
w
j. polskim i angielskim)
 TEKST GŁÓWNY (wstęp z celem i hipotezą badawczą,
materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski lub
podsumowanie i piśmiennictwo)
 ADRES DO KORESPONDENCJI (pocztowy i internetowy)

Ekologii

Informacje o konferencji i wymaganiach
edytorskich dostępne są również na stronach:
http://keekid.wne.sggw.pl/konferencje/

Pułtusk, 16 kwietnia 2015 roku

Komitet Programowy
Przewodnicząca:
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
Członkowie:
Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
Dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW
Dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
Dr hab. Jan Wołoszyn, prof. SGGW

Komitet Organizacyjny
Przewodniczący:
Mgr Krzysztof Nuszkiewicz
V-ce przewodnicząca:
Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
Członkowie:
Dr Michał Roman – sekretarz
Dr inż. Ewa Jaska
Dr inż. Anna J. Parzonko
Dr inż. Agnieszka Werenowska
Dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa
Mgr Aneta Wierzbicka
Dawid Bródka
Kinga Miecznikowska
Natalia Zabielska
Anna Michnowska

Terminy:
Cele Konferencji:
 prezentacja wyników badań naukowych oraz
praktycznych doświadczeń dotyczących roli turystki
w rozwoju regionów
 integracja środowiska naukowców,
studentów oraz uczniów

praktyków,

 wskazanie
możliwości dalszych
poszukiwań
badawczych, dotyczących rozwoju turystyki

Zakres Problemowy Konferencji:
 ogólne

zagadnienia

dotyczące

rozwoju

regionalnego
 potencjał turystyczny regionu
 turystyka

jako

forma

przedsiębiorczości

na

 organizacje

i

instytucje

wspierające

rozwój

regionalny
 zarządzanie innowacjami w turystyce wiejskiej
 nowe formy działań promocyjnych w rozwoju
regionów
 organizacja eventów w turystyce

Udział w Konferencji obejmuje:
 materiały konferencyjne

Dr Michał Roman
 503 865 900

 (0-22) 59 34161

 michał_roman@sggw.pl

31.01.2015 r. → nadsyłanie pełnej wersji referatu do
druku
drogą
mailową
(michal_roman@sggw.pl) lub pocztą
wraz z płytą CD (na adres Katedry:
ul. Nowoursynowska 166, 02 – 787
Warszawa)

Po otrzymaniu recenzji Autor odsyła poprawiony
egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do
uwag recenzenta i redaktora. Redakcja zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów i poprawek,
a także proponowania zmian i uzupełnień
merytorycznych uzgodnionych z autorem.

obszarach wiejskich

Informacje organizacyjne:

Sekretariat Konferencji:

05.01.2015 r. → nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa
(wzór w załączniku)

 obsługę konferencji (w tym poczęstunek podczas
przerw w obradach)
 obiad

Istnieje możliwość uczestnictwa
w Konferencji bez konieczności publikacji
artykułu.

