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Szanowni Paostwo, 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym XXXVI Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii 
turyzmu”, które odbędzie się formie tradycyjnej w dniach 24-25 września 2020 r. w Uniejowie. Będzie nam miło gościd 
Paostwa w wyjątkowym obiekcie, jakim jest Zamek Arcybiskupów Gnieźnieoskich, usytuowany nad Wartą, w centrum 
uzdrowiska termalnego Uniejów.  

Prawdopodobnie dla wielu z nas będzie to pierwsza od dłuższego czasu (z uwagi na pandemię COVID-19) 
możliwośd wymiany na żywo poglądów i opinii, a także dyskusji nad aktualnymi problemami badawczymi i obecną 
sytuacją w branży turystycznej. Będzie to również okazja do prezentacji wstępnych przemyśleo, podzielenia się 
wnioskami z opracowywanych badao, czy pokazania uzyskanych wyników.  

 

Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” jest jednym z najstarszych w Polsce nieprzerwanie 
organizowanych cyklicznych spotkao naukowych skupiających grono badaczy z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. 
Głównymi celami konferencji są prezentacje: 

► ukooczonych i nie opublikowanych do czasu seminarium prac związanych z aktualnymi problemami badawczymi  
z zakresu turystyki. W bieżącym roku szczególnie liczymy na wstępne badania czy opracowania oraz dyskusję zagadnieo 
dotyczących turystyki w czasie pandemii.  

► wyników ukooczonych ostatnio prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu turystyki,  

► założeo przygotowywanych prac z zakresu turystyki realizowanych na stopieo naukowy,  

► stosowanych metod i narzędzi badawczych,  

► dorobku ośrodków naukowo-dydaktycznych (krajowych, zagranicznych) w zakresie różnych dyscyplin naukowych 
zajmujących się turystyką oraz jego wykorzystania w nauce i praktyce. 

 

Formuła programowa XXXVI Seminarium terenowego „Warsztaty z geografii turyzmu” pozostaje otwarta także na inne 
wystąpienia, nie związane z proponowanymi celami seminarium, ale nawiązujące do szeroko rozumianej turystyki, 
przygotowane i opracowane w ośrodkach naukowych nie prowadzących studiów na kierunkach turystyka i rekreacja czy 
gospodarka turystyczna, w których turystyka stanowi dodatkowy przedmiot badao.  

W bieżącym roku przewidujemy sesje tematyczne i metodyczne, w zależności od zgłoszonych referatów. Ponadto 
w czasie seminarium planujemy spotkanie robocze Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego,  
a także dwie wyjątkowe sesje: pierwszą wspomnieniową, poświęconą pamięci dr Roberta Wilusia - wieloletniego 
Sekretarza Warsztatów z Geografii Turyzmu, a drugą jubileuszową zorganizowaną z okazji 70. rocznicy urodzin  
prof. zw. dr hab. Andrzeja Matczaka, honorowego mieszkaoca Uniejowa.  

 
Podczas konferencji zapewnimy wszelkie środki ostrożności, by czuli się Paostwo bezpiecznie i komfortowo.  

W razie pogorszenia sytuacji epidemicznej w kraju jesienią i ew. odgórnych zarządzeo odnośnie konieczności odwołania 
konferencji, zobowiązujemy się zwrócid Paostwu wpłaty z wpisowego na XXXVI Seminarium terenowe „Warsztaty  
z geografii turyzmu”. Mamy nadzieję, że ta informacja pomoże Paostwu w podjęciu decyzji i zadeklarują Paostwo swój 
udział w naszej tegorocznej konferencji. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego  
na: https://tinyurl.com/ZgloszenieWarsztaty. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXVI Seminarium terenowym „Warsztaty z geografii turyzmu”, 
zachęcamy do zgłaszania wystąpieo i wyrażamy nadzieję na spotkanie z Paostwem w Uniejowie! 

 

Sekretarz naukowy seminarium 

dr Marzena Makowska-Iskierka 

Kierownik naukowy seminarium 

dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ 

https://www.wsb.pl/poznan/formularz/miedzynarodowa-konferencja-nauko
https://tinyurl.com/ZgloszenieWarsztaty
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 
1. Ważne terminy:  

  zgłoszenie uczestnictwa wraz z deklaracją wystąpienia: do 30 czerwca 2020 r.  

  przesłanie tytułu referatu i abstraktu (max. 300 wyrazów): do 15 lipca 2020 r. 

  nadesłanie gotowego artykułu do publikacji: do 10 października 2020 r.  

 

2. Miejsce konferencji:  

 UNIEJÓW –  miasto  w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim.  

 Obiekt: Hotel Zamek Arcybiskupów Gnieźnieoskich, ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów.  

 

3. Koszty udziału w konferencji:  

 800 zł (wpłata do dn. 30.06.2020 r.) – cena obejmuje: udział w konferencji z wystąpieniem, zaświadczenie 

udziału, materiały konferencyjne, monografię „Warsztaty z Geografii Turyzmu” t. 10, wyżywienie i przerwy 

kawowe (wg programu), udział w wieczornym spotkaniu towarzyskim, publikację artykułu, nocleg  

ze śniadaniem w hotelu na zamku, WiFi, parking, pobyt w kompleksie termalno-basenowym (strefa basenowa 

+ strefa saun 2,5 godziny), wycieczkę po uzdrowisku. 

 900 zł (wpłata od 01.07 do 06.09.2020 r.) – cena obejmuje w/w świadczenia, w tym nocleg. 

 600 zł (wpłata do 06.09.2020 r.) – cena obejmuje w/w świadczenia, ale bez noclegu i pobytu w Termach 
Uniejowskich. 

 
4. Opłaty: 

Wpłaty wpisowego prosimy dokonywad na konto: PEKAO S.A. Nr 13 1240 6292 1111 0010 9945 2976  
z dopiskiem: „XXXVI Warsztaty”. 
 

5. Publikacja 

Istnieje możliwośd opublikowania zgłoszonych artykułów w języku polskim i angielskim, po uzyskaniu dwóch 
pozytywnych recenzji, w czasopiśmie „Turyzm” (będącym w wykazie czasopism naukowych MNiSW, 20 pkt.), albo w serii 
monograficznej „Warsztaty z geografii turyzmu” (20 pkt.). Osoby zainteresowane prosimy o składanie tekstów artykułów 
na adres warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl, albo do redakcji czasopisma (thetourism@geo.uni.lodz.pl) do dn. 10.10.2020 r. 

Zasady składania artykułów do wydawnictwa UŁ:  

 czasopismo  „Turyzm/Tourism”:  https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/  

 monografia „Warsztaty z geografii turyzmu”: https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/editorial_instructions 

 

6. Kontakt  

e-mail: warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl 

Adres:  Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ ul. Kopcioskiego 31, 90-142 Łódź; tel. (fax) 6354550. 

Sekretarz seminarium: dr Marzena Makowska-Iskierka, e-mail: marzena.makowska@geo.uni.lodz.pl, tel. 601231284 

 
Uwaga: Kolejne komunikaty pojawią się na stronie Instytutu Geografii Miast i Turyzmu (turyzm.edu.pl) oraz będą 
rozsyłane pocztą e-mailową.  

Informacja odnośnie RODO: https://tinyurl.com/WarsztatyRODO.  

mailto:warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl
mailto:thetourism@geo.uni.lodz.pl
https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/
https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/editorial_instructions
https://tinyurl.com/WarsztatyRODO
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

XXXVI Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu” 

 

czwartek 24.09.2020 r., Uniejów, zamek (Sala Rycerska) 

• 10:30 - 11:30 - rejestracja uczestników 

• 10:30 - 11:30 -  posiedzenie Komisji Geografii Turyzmu PTG    

• 11:30 - oficjalne rozpoczęcie konferencji 

• 11:45 - 12:30 - sesja poświęcona pamięci dr Roberta Wilusia, wieloletniego Sekretarza naukowego 

seminarium terenowego „Warsztaty z geografii turyzmu” 

• 12:30 - 12:45 - przerwa kawowa 

• 12:45 - 14:00 - I sesja referatowa 

• 14:00 - 15:00 - lunch  

• 15:00 - 16:30 - II sesja referatowa 

• 16:30 - 17:00 - przerwa kawowa 

• 17:00 - 18:30 - III sesja referatowa, jubileuszowa poświęcona prof. dr hab. Andrzejowi Matczakowi, 

honorowemu obywatelowi Uniejowa, w 70. rocznicę urodzin    

• 19:00 – 21:00 - uroczysta kolacja połączona ze spotkaniem towarzyskim 

 

piątek, 25.09.2020 r., Uniejów, zamek (Sala Rycerska) 

• 9:30  - 11:00 – IV sesja referatowa   

• 11:00 - 11:30  – przerwa kawowa 

• 11:30 - 13:00 – V sesja referatowa 

• 13:00 - 13:30 – dyskusja generalna i zakooczenie konferencji 

• 13:30 - 14:30 – lunch 

• 14:30 - WYCIECZKA warsztatowa po Uniejowie, wejście na Termy  

 

 

Uwaga! Program może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych wystąpieo. 


