Konferencja Naukowa
„Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI
wieku”
Bydgoszcz, 21-22.06.2011
http://www.rescue.byd.pl

International Life Saving Federation of Europe, Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w ramach Europejskiego Roku
Wolontariatu pn. Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu
w XXI wieku, która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2011 roku w Wyższej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy.
1. Cel konferencji:
1) Dokonanie przeglądu rozwiązań organizacyjno-prawnych WOPR i wyposażenia
polskich ratowników wodnych, zapoznanie się z systemem edukacji ratowników
wodnych w Polsce i na świecie oraz z działalnością jednostek współpracujących
z systemem ratownictwa medycznego;
2) Wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych
prowadzonych na rzecz rozwoju wychowania fizycznego, pedagogiki kultury
fizycznej, sportu i rekreacji oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów
naukowych, dydaktycznych organizacyjnych.
2. Komitet naukowy:
1) prof. dr Kazimierz Marciniak (Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy) –
Przewodniczący;
2) dr Klaus Wilkens (Prezydent ILSE) – Wiceprzewodniczący;
3) dr
Tomasz
Zalewski
(Wiceprezes
Zarządu
Głównego
WOPR)
–
Wiceprzewodniczący;
4) doc. dr Aleksander Skaliy (Kierownik Katedry Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
WSG) – Wiceprzewodniczący;
5) prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiesner;
6) prof. dr hab. Marek Napierała;
7) prof. dr hab. Radosław Muszkieta;
8) prof. dr hab. med. Walery Żukow;
9) prof. dr hab. Piotr Błajet;
10) prof. dr hab. Stefan Iwicki;
11) prof. zw. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski;
12) prof. dr hab. inż. Piotr Palich;
13) dr Robert Brudnicki;
14) dr Anna Nalazek;
15) dr Tatjana Skaliy;
16) dr Tomasz Głowacki.
3. Program:
1) Problematyka ratownictwa wodnego na świecie;
2) Propagowanie bezpiecznego zachowania się osób pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne oraz zainicjowanie programów motywacyjnych
dla młodzieży, zachęcających do wstąpienia w szeregi WOPR;
3) Ratownictwo wodne – specjalistyczne: podlodowe, skuterowe, powodziowe,
na wodach szybko płynących, techniki linowe w ratownictwie wodnym;

4) Sprzęt ratunkowy i ratowniczy stosowany na wodach morskich i śródlądowych
oraz pływalniach;
5) Organizacyjne i techniczne środki zapewnienia bezpieczeństwa na wodach
morskich i śródlądowych;
6) Zarządzanie, struktury współdziałanie w zintegrowanym systemie Państwowego
Ratownictwa Medycznego, aspekty prawne ratowania życia;
7) Filozoficzne, socjalno-psychologicznie i ekonomiczne problemy rozwoju kultury
fizycznej i sportu;
8) Medyczne i biologiczne aspekty kultury fizycznej i sportu, współczesne
technologie uzdrowiskowe;
9) Diagnostyka w wychowaniu fizycznym i sporcie;
10) Pedagogika kultury fizycznej – współczesność i przyszłość;
11) Dydaktyka wychowania fizycznego;
12) Zarządzanie w rekreacji i sporcie;
13) Inne problemy edukacji, wychowania fizycznego, rekreacji i sportu.
4. Zgłoszenia:
1) Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać do dnia 4 marca 2011 roku,
listownie na adres sekretariatu konferencji lub pocztą elektroniczną
na skaliy@wp.pl
2) Szczegółowe informacje dla osób, które zgłoszą udział w konferencji zostaną
przesłane w komunikacie nr 2 do dnia 8 kwietnia 2011 roku;
3) Ostateczny termin przesłania artykułów to 29 kwietnia 2011 roku;
4) Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 450,- zł i obejmuje: nocleg (21/22
czerwca 2011 roku), wyżywienie, materiały konferencyjne i monografię
naukową;
5) Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 13 maja 2011 roku na konto, numer
konta zostanie podany w komunikacie nr 2;
6) Dane kontaktowe:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Katedra Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
dr Alexandr Skaliy
85-091 Bydgoszcz, ul. Garbary 2 A
tel. +48 525 670 702
e-mail: skaliy@wp.pl
http://www.rescue.byd.pl

