KOMUNIKAT I
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji naukowej na temat:

„IDEE OLIMPIJSKIE A ROZWÓJ SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
W/w konferencja odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2012 roku w Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu, a jej organizatorem jest Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych.
Konferencja ma stanowić płaszczyznę wymiany poglądów na temat węzłowych problemów
aksjologicznych, metodologicznych i organizacyjnych odnoszących się do współczesnego sportu osób
niepełnosprawnych oraz kierunków dalszego rozwoju tej działalności. W celu doprecyzowania podejmowanej
tematyki w referatach i dyskusjach, proponuję odniesienie analiz sportu osób niepełnosprawnych do
najbardziej istotnej koncepcji teoretycznej określającej w zasadniczy sposób oblicze współczesnego sportu jaką
jest niewątpliwie idea nazywana olimpijską. W związku z tym uprzejmie proszę o uwzględnienie
w przygotowanych tematach wystąpień powyższej przesłanki.
Aby jeszcze lepiej uporządkować tematykę prowadzonych obrad proponuję skoncentrować je wokół
następujących pytań:







jakie pomysły Pierre de Coubertina zostały przejęte przez sport osób niepełnosprawnych, a jakie jego
pomysły zostały pominięte?
czy sport osób niepełnosprawnych może wzbogacić idee olimpijskie i w jaki sposób może to zrobić?
jakie trudności ma do pokonania współczesny sport osób niepełnosprawnych i w jakim stopniu mogą
ułatwić ten proces doświadczenia związane z upowszechnianiem idei olimpijskich?
czy działalności sportowej osób niepełnosprawnych zagraża dehumanizacja i jak można się bronić przed
tym procesem?
w jakim zakresie uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne przyczynia się do ich integracji
społecznej?
jak doskonalić olimpijskość dyscyplin sportowych uprawianych przez osoby niepełnosprawne?

Oczywiście zestaw przedstawionych pytań nie zamyka zakresu możliwych zagadnień zgłoszonych do
przeanalizowania.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie karty uczestnictwa
i przesłanie do 15 czerwca 2012 roku na następujący adres:
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. Eugeniusza Piaseckiego,
Katedra KF Osób Niepełnosprawnych, ul. Królowej Jadwigi 27/39; 61-871 Poznań z dopiskiem „Konferencja
KKFON” lub e-mail: kowalik@awf.poznan.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 61-835-5160, -5161, -5164, fax. 61-8330087

Osoby zgłaszające aktywny udział proszone są dodatkowo o podanie tytułu wystąpienia
i dokonanie wyboru formy prezentacji (wykład – 15 min., doniesienie – 10 min., udział
w dyskusji panelowej – 5 min.). W oparciu o wygłoszone referaty i doniesienia powstanie monografia,
w której znajdą się teksty zakwalifikowane do druku. W związku z tym przyszli autorzy proszeni są
o dostarczenie gotowych tekstów swoich wystąpień organizatorom konferencji w dniu ich
wygłoszenia. Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł. od osoby (nocleg, wyżywienie, publikacja).
Kierownik Katedry
Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych
Prof. dr hab. Stanisław Kowalik

KARTA UCZESTNICTWA
w konferencji naukowej na temat:

„IDEE OLIMPIJSKIE A ROZWÓJ SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.
1. Imię i nazwisko uczestnika (tytuł naukowy).............................................................
.................................................................................................................................
2. Nazwa jednostki…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….…..
 adres ………….................…………………………………………………………...
………….……………………………………………………………………….………
 telefon służbowy …………………..…….…., prywatny….…………..…………….

fax…………….………….…, e-mail....................................................................
3. Charakter udziału w konferencji (proszę podkreślić wybraną formę uczestnictwa)
A/ b i e r n y
B/ c z y n n y
4. Tytuł zgłaszanego:
wykładu – 15 min………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
doniesienia – 10 min………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
udziału w dyskusji panelowej – 5 min…………………………………………………..
..................................................................................................................................
5. Niezbędne pomoce audiowizualne - rzutnik multimedialny inne:
…………………..……………………………………………………………………………
6. Nocleg (proszę zaznaczyć):

14/15

15/16

16/17

7. Inne ważne informacje ..............................................................................................
………………………………………………………………………………………………

Podpis uczestnika

