
 
 

 

             

 

KOMUNIKAT I 

KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ADAPTOWANEJ 

AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA TEMAT: 

 „WĘZŁOWE PROBLEMY ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ” 

AWF-Poznań 16-17 listopada 2017 roku 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji naukowej z cyklu „Teoria i praktyka adaptowanej 

aktywności fizycznej”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej 

(PTN-AAF).  Celem przygotowywanej konferencji jest dążenie do uporządkowania oraz wzbogacenia wiedzy 

naukowej, która może pełnić funkcję regulatora działalności praktycznej w interesującym nas obszarze 

działania. Podstaw teoretycznych adaptowanej aktywności fizycznej (AAF) chcemy poszukiwać we współpracy z 

przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom 

niepełnosprawnym. W związku z tym zależy nam bardzo na aktywnym udziale nie tylko przedstawicieli nauk o 

kulturze fizycznej, ale także lekarzy, biologów, pedagogów, socjologów, psychologów, metodologów. Chcemy 

podkreślić, że dużą wagę przywiązujemy do dyskusji panelowych, jakie zostaną zorganizowane w czasie 

konferencji. Przewidujemy również przeprowadzenie czterech warsztatów, które umożliwią doskonalenie 

praktycznych kompetencji w zakresie AAF.  W celu nadania odpowiedniego porządku naszym obradom, 

wyróżniliśmy trzy główne tematy, do których powinny odnosić się zgłaszane referaty. Można je przedstawić w 

postaci następujących pytań: 

A) Jakie są i jakie mogłyby być uzasadnienia teoretyczne dla praktycznej działalności realizowanej w 

ramach adaptowanej aktywności fizycznej? (naukowa wiedza biologiczna, psychologiczna, 

pedagogiczna, naukoznawcza, kinezjologiczna jako regulator praktyki AAF) 

B) Jakie jest zapotrzebowanie na prowadzenie diagnozy (rozumianej jako określanie potrzeb i możliwości 

fizycznych i psychospołecznych) osób korzystających z adaptowanej aktywności fizycznej (punkt 

widzenia medyczny, biomechaniczny, psychopedagogiczny) oraz ewaluacji jej efektów? 

C) Na czym polega profesjonalizm działalności specjalistów w zakresie adaptowanej aktywności fizycznej? 

(AAF a obowiązujące standardy profesjonalnego działania, zakres działania specjalistów AAF, 

przygotowanie zawodowe specjalistów AAF) 

W trakcie trwania konferencji zostaną przeprowadzone warsztaty o następującej tematyce: 

1. Bilateralna Integracja (Bilateral Integration) (prowadzący: Andy Dalziell) 

2. Judo Olimpiad Specjalnych (prowadzący: Dariusz Migdałek) 

3. Tenis stołowy dla osób niewidomych i niedowidzących (prowadzący: Leszek Szmaj, Mirosław Górny) 

4. Amp Futbol (prowadząca: Zofia Kasińska) 

Opis warsztatów będzie dostępny na stronach: 

http://www.nauka.awf.poznan.pl/index.php/konferencje/awf-poznan   

https://www.facebook.com/KonferencjaPTNAAF/ 

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy mogą wziąć udział w dwóch wybranych warsztatach. Ponieważ dwa 

warsztaty będą odbywać się w tym samym czasie na dużej i małej sali, należy wybrać jedną z dwóch propozycji: 

1. Bilateralna Integracja oraz Judo Olimpiad Specjalnych 

2. Tenis stołowy dla osób niewidomych i niedowidzących oraz Amp Futbol 
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Bardzo prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższej konferencji o wypełnienie załączonego 

formularza i przesłanie go do dnia 15 maja 2017 roku na następujący adres e-mail: kowalik@awf.poznan.pl. 

Osoby zainteresowane przedstawieniem referatów lub doniesień, proszone są o przesłanie w powyższym 

terminie tytułów wystąpień, krótkich streszczeń i określenie w jakim bloku tematycznym lokują swoje 

wystąpienie.  

Po zakwalifikowaniu referatów i doniesień przez członków Komitetu Naukowego konferencji, wszyscy 

uczestnicy otrzymają jej szczegółowy program do dnia 15 września 2017 roku. Koszt uczestnictwa w konferencji 

przedstawiamy w poniższej tabeli. 

Kategoria uczestnictwa Opłata 

Członkowie PTN-AAF (opłacone składki) 200 zł 

Doktoranci i studenci 100 zł 

Pozostali uczestnicy 250 zł 

Udział w bankiecie (16 listopada wieczorem) 100 zł 

Odpłatność za udział w konferencji prosimy przesyłać do 30 września 2017 roku na adres:    

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. Eugeniusza Piaseckiego 

Katedra Adaptowanej Aktywności Fizycznej, ul. Królowej Jadwigi 27/39; 61-871 Poznań 

Nr konta: PKO BP SA 86 1020 4027 0000 1902 1271 4947   

Z dopiskiem: „Konferencja PTN-AAF 2017”. 

 

Dla uczestników konferencji została wynegocjowana specjalna oferta cenowa noclegów: 

1. Hotel Ibis Poznań Centrum          http://www.accorhotels.com/pl/brands/hotels-ibis.shtml  

ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-863 Poznań (znajduje się ok. 700 m od AWF) 

Ceny: pok. 1-os. 169 zł; pok. 2-os. 210zł. 

Rezerwacja: tel.: +48 61 858 44 00 fax: +48 61 858 44 44 H3110-RE@accor.com   

2. Hotel Włoski Business Centrum Poznań           www.hotelwloski.pl  

Dolna Wilda 8, 61 – 552 Poznań (znajduje się ok. 400 m od AWF) 

Ceny: (15/17.11.2017 pok. 1- 2 os. 317 zł; 17/18.11.2017 pok. 1- 2 os. 239 zł;) 

Rezerwacja: tel.: +48 61 833 52 62; fax: +48 61 833 52 61; info@hotelwloski.pl     

W obu hotelach, uczestnicy mogą rezerwować pokój we własnym zakresie na hasło: "Konferencja AWF". 

 

Informacje dotyczące konferencji będą dostępne na stronach:  

http://www.nauka.awf.poznan.pl/index.php/konferencje/awf-poznan 

https://www.facebook.com/KonferencjaPTNAAF/ 

 

                                                                                                           

                                                                                                     Łączę wyrazy szacunku 

                                                                      w imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego 

                                                                                                    prof. dr hab. Stanisław Kowalik 
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