IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU
„ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU”
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z
cyklu „Rola turystyki w gospodarce regionu” pod nazwą „Produkt turystyczny regionu.
Teoria i praktyka”. Konferencja odbędzie się 23-24 maja 2013 r. w Pałacu Spiż w Miłkowie
k. Jeleniej Góry. Organizatorem Konferencji jest Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, w
partnerstwie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną oraz Polską Federacją Pilotażu i
Przewodnictwa. Patronat medialny nad konferencją sprawuje portal dolnyslask.info.pl
Problematyka Konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące poziomów, cech
i
struktur, jak również uwarunkowań geograficznych, ekonomicznych i społecznych produktów
turystycznych regionów, narzędzi kreowania marki produktu turystycznego regionu oraz jego
roli dla osób niepełnosprawnych. Konferencji towarzyszy study tour po przepięknej Dolinie
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz biesiada w „Chacie góralskiej”.
W Komitecie Naukowym Konferencji zasiedli Profesorowie Katedr związanych z
turystyką i rekreacją, m.in. prof. zw. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, prof. nadzw. dr hab. Janusz
Marak, prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik oraz prof. dr Armin Godau z Wyższej
Szkoły Handlowej we Wrocławiu, prof. dr hab. Włodzimierz Kurek z Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, prof. nadzw. dr hab. Teresa Żabińska z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, jak również były i obecny Rektor WSH we Wrocławiu: prof. zw.
dr hab. Janusz Olearnik oraz prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło, prof. nadzw. dr hab.
Aleksander Panasiuk z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr Friedrich Kugler z Hochschule
fur Angewandte Wissenschaften – Schmalkalden.
Zgłoszenia udziału w Konferencji wraz z podaniem tytułu referatu-artykułu można
dokonać
poprzez
system
rejestracji
on-line
pod
adresem
http://konferencje.handlowa.eu/rejestracja2/index.php do dnia 31 października b.r.,
referaty należy przesłać do 15 lutego 2013 r. Przed Konferencją Organizatorzy przewidują
wydanie recenzowanej monografii w języku angielskim. Koszty udziału w Konferencji wymogi
edytorskie
oraz
wszystkie
szczegóły
wydarzenia
znajdują
się
na
http://www.handlowa.eu/pl/aktualnosci/art399,iv-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zcyklu-rola-turystyki-w-gospodarce-regionu.html
Sekretariat Konferencji:
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