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ZAPROSZENIE
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
i Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
mają zaszczyt zaprosić na

12. Międzynarodową Konferencję Naukową "Sport Kinetics 2011"
„Teraźniejszość i przyszłość badań w nauce o ruchu człowieka”
Kraków, 22-24.09.2011
Szanowni Państwo
W ramach obchodów 20. rocznicy powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej
(IASK) zostanie zorganizowana w Krakowie 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
Celem konferencji jest wymiana wiedzy naukowej na temat nowych kierunków badań, technik
i procedur poznawania potencjalnych możliwości osiągnięcia optymalnych efektów działalności człowieka
w sporcie, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Konferencja „Sport Kinetics 2011” stworzy platformę wymiany
doświadczeń w dyskusji naukowej na temat doskonalenia metod skutecznego oddziaływania ruchem na
organizm sportowca lub ludzi uprawiających sport dla zdrowia w różnych okresach ontogenezy w celu
wywołania pożądanych zmian adaptacyjnych.
Wiodącymi tematami konferencji będą: współczesne tendencje w badaniach sprawności fizycznej,
współczesne badania nad rolą aktywności fizycznej w poprawie stanu zdrowia człowieka w różnych
okresach ontogenezy i nowoczesność źródłem sukcesu w sporcie wyczynowym. Prace zostaną
zaprezentowane w sesjach tematycznych w formie krótkich referatów i plakatów. Przewiduje się publikację
w wersji papierowej abstraktów oraz do wyboru publikacji całego artykułu w czasopismach naukowych lub
w monografii wydanej w wersji elektronicznej.
Szczegółowe informacje na temat konferencji i warunkach uczestnictwa czynnego i biernego znajdują
się na http://iask.awf.krakow.pl (rejestracja uczestnictwa w konferencji dokonywana jedynie
za pośrednictwem strony internetowej).
Bardzo miło nam będzie gościć Państwa na krakowskiej Konferencji. Obecność na niej uznamy za
wyraz akceptacji rangi problemów, które będziemy rozważać, a wymiana doświadczeń praktycznych
umożliwi optymalizację efektów na gruncie praktyki sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej.
Do zobaczenia we wrześniu, w stołeczno-królewskim mieście Krakowie
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MIEJSCE KONFERENCJI
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń udziału w Konferencji za pomocą Formularza
Zgłoszeniowego na stronie Konferencji: http://iask.awf.krakow.pl
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