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Pracownia Żywienia Człowieka 
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 

Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej 
Wydział Nauk o Zdrowiu  

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach 
Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu 

Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

zapraszają do wzięcia udziału w 

IV KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 
„Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia  

w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym” 

organizowanej w dniach  

15–16 września 2017r.  
w Janowie Podlaskim 

 
Konferencja jest skierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych kultury 

fizycznej, ochrony zdrowia, dietetyków oraz osób zajmujących się turystyką zdrowotną. 

Tematyka obrad konferencji: 
  – żywienie człowieka, 
  – aktywność fizyczna, 
  – promocja zdrowia, 
  – turystyka zdrowotna. 

Komitet Naukowy: 
dr hab. prof. UMCS Teresa Brzezińska-Wójcik (Lublin), prof. dr hab. Jadwiga Charzew-
ska (Warszawa), dr n. med. Ewa Czeczelewska (Siedlce), dr hab. prof. AWF Jan 
Czeczelewski (Biała Podlaska), dr n. przyr. Paweł Goryński (Siedlce), dr hab. prof. 
SGGW Jadwiga Hamułka (Warszawa), prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz 
(Warszawa), prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz (Siedlce), prof. dr hab. Jan 
Karczewski (Biała Podlaska), dr hab. Waldemar Kociuba (Lublin), dr hab. Anna Kołłajtis-
Dołowy (Warszawa), dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk (Biała Podlaska), prof. dr hab. 
n. med. Longin Marianowski (Siedlce), dr hab. prof. AWF Ewa Mędrela-Kuder (Kraków), 
dr hab. Barbara Pietruszka (Warszawa), dr hab. prof. UMCS Ewa Skowronek (Lublin), dr 
inż. Małgorzata A. Słowińska (Olsztyn), prof. dr hab. Romuald Stupnicki (Pruszków), 
prof. dr hab. Andrzej Świeca (Lublin), prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek 
(Siedlce), prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak (Białystok), prof. dr hab. Lidia 
Wądołowska (Olsztyn), prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak (Siedlce), dr hab. inż. 
prof. UP Joanna Wyka (Wrocław) 



Komitet Organizacyjny: 
dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski (przewodniczący), dr n. med. Ewa Czeczelew-
ska, mgr Anna Galczak-Kondraciuk, dr n. med. Jolanta Golach, mgr Marta Jóźwik, dr 
Renata Krukowska, mgr Paweł Stempel, mgr Paweł Trojanowski, dr Andrzej Tucki 

Opłata konferencyjna 

Koszt uczestnictwa w konferencji bez zakwaterowania wynosi: 
– 320 PLN i obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne, obiad,                 

kolację z atrakcją „poszukiwanie skarbów”, 
–   600 PLN i obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne, obiad, kolację 

z atrakcją „poszukiwanie skarbów” oraz druk jednej pracy w rekomendowanych 
czasopismach zgodnie z wytycznymi redakcji: (zgodnie z tematyką artykułu) 

    – ANNALES UMCS SECTIO B (9pkt.MNiSzW) 

 –  BROMATOLOGIA I CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA (6pkt.MNiSzW) 

    – MEDYCYNA OGÓLNA I NAUKI O ZDROWIU (6pkt.MNiSzW) 
    – ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY (14pkt.MNiSzW)  

         – ZESZYTY NAUKOWE WSKFiT w PRUSZKOWIE (3pkt.MNiSzW) 

–  100 PLN – studenci (udział w obradach, materiały konferencyjne, obiad), 
–  100 PLN – zwiedzanie Stadniny Koni Arabskich z pokazem koni w drugim dniu 

konferencji 

Zasady przygotowania streszczenia: 
Streszczenie pracy zostanie wydane w j. polskim.  
Powinno zawierać: 
– nazwę i miejsce zakładu pracy, 
– nr telefonu oraz e-mail  
– pełne imiona i nazwiska autorów, 
– tytuł artykułu w języku polskim. 
Streszczenie pracy oryginalnej nie powinno przekraczać 250 słów, wskazane, aby 

zawierało wyszczególnienie następujących części: wprowadzenie, cel, materiał i 
metody, wyniki, wnioski. 

Wersja elektroniczna streszczenia powinna być przygotowana z użyciem edytora 
Microsoft Word 97 lub wyższym (plik z rozszerzeniem *.doc, *docx). Rodzaj 
czcionki: Times New Roman CE, wielkość czcionki 12pkt, marginesy: lewy 2,5cm, 
prawy 2,5cm, górny 2,5cm, dolny 2,5cm, odstępy miedzy wierszami: 1,5 bez 
justowania. Akapity należy wcinać na 5 znaków nie używając tabulatora.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac do prezentacji ustnej (czas 
wystąpienia 10 min.) na podstawie nadesłanych streszczeń, a także prawo do 
odrzucenia zgłoszonej pracy, jeżeli nie będzie odpowiadała tematyce konferencji. 
 

Streszczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:  
jan.czeczelewski@awf-bp.edu.pl 

z dopiskiem w temacie „Konferencja żywieniowa“ 



Warunki publikacji prac: 

Wszystkie zgłoszone na Konferencję prace będą na podstawie streszczeń wstępnie 
recenzowane przez Komitet Naukowy, a o ich rekomendowaniu do jednego z 
czasopism będzie decydował wynik recenzji. Autorzy artykułów zakwalifikowanych 
do czasopisma Roczniki PZH tekst całej pracy przesyłają przetłumaczony na język 
angielski.  

 
Teksty całych prac należy przygotować ściśle według wytycznych rekomendowa-

nych czasopism: 
 

– ANNALES UMCS SECTIO B (http://journals.umcs.pl/b/index) 
– BROMATOLOGIA I CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA (http://www.ptfarm.pl) 
– MEDYCYNA OGÓLNA I NAUKI O ZDROWIU (http://monz.pl/index.php?p=1)  
– ROCZNIKI PZH (http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/)  
– ZESZYTY NAUKOWE WSKFiT (http://www.wskfit.pl/zeszyty-naukowe)  
 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszone są o przesłanie 
zgłoszenia na załączonym formularzu  

pocztą elektroniczną na adres e-mail: jan.czeczelewski@awf-bp.edu.pl  

Adres Sekretariatu Konferencji 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 
Filia w Białej Podlaskiej 

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
Pracownia Żywienia Człowieka 

21-500 Biała Podlaska, ul Akademicka 2, p.233 
tel. 83 342-87-35 

kom. 609-965-766 (dr hab. prof. AWF J. Czeczelewski) 
fax. 83 342-88-00 

e-mail jan.czeczelewski@awf-bp.edu.pl 
 

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto: 
 

Bank Milenium S. A. Odziała Biała Podlaska 
 

27 1160 2202 0000 0003 1585 3755 
 

z podaniem imienia i nazwiska wpłacającego i dopiskiem:  
„Konferencja żywieniowa”  



WAŻNE DATY 

Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać do dnia 
30 kwietnia 2017r. 

 
Opłatę konferencyjną oraz streszczenie w j. polskim należy przesłać do dnia  

15 maja 2017r. 
 

Pełny tekst pracy, zgodnie z wymogami rekomendowanego czasopisma, do którego 
został zakwalifikowany artykuł należy przesłać w dwóch egzemplarzach maszynopisu 
oraz dołączoną płytą CD na adres Sekretariatu Konferencji z dopiskiem na kopercie 

„Konferencja żywieniowa najpóźniej do dnia       
30 czerwca 2017r. 

 
Uwaga! w przypadku rezygnacji z konferencji organizatorzy zwracają opłatę kon-
ferencyjną do 30 maja 2017r. w całości, od 30 maja do 30 czerwca 2017r. w 50% 
opłaty konferencyjnej, a po 30 czerwca 2017r. opłata konferencyjna nie będzie 
zwracana. 
 

Informacje o konferencji będą również dostępne na stronie internetowej: 

http://www.awf-bp.edu.pl/ w zakładce „Nauka” → „Konferencje naukowe” 
http://www.mazovia.edu.pl/ w zakładce „Badania naukowe” → „Konferencje” 
http://www.umcs.pl/pl/wydzial-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-umcs-w-

lublinie,47.htm w zakładce „Aktualności”  
 

 
Wybrane propozycje rezerwacji noclegu 

 
(osoby zakwaterowane w Białej Podlaskiej będą dowiezione na miejsce obrad 

autokarem z parkingu AWF) 
 

Zamek Biskupi Janów Podlaski, ul. Zamkowa 1, 21-5050 Janów Podlaski 
tel. (83) 379 08 50 

Zachęcamy do skorzystania podczas rezerwacji z portalu: https://travelist.pl/zamek-
biskupi-janow-podlaski/luksusowy-relaks-w-zamku-?origin=text-search&btexp=c  

lub 
http://www.booking.com/hotel/pl/zamek-biskupi-janow-podlaski.pl.html 

W przypadku rezerwacji za pośrednictwem recepcja@zamekjanowpodlaski.pl  
proszę powołać się na panią Magdalenę Modrzewską 

 
Hotel „Złota Rybka“ ul. Zgoda 1, 21-500 Biała Podlaska 



tel. 83 342 08 55 
e-mail petrodom@petrodom.pl 

 
Hotel i Restauracja SKALA ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska 

tel. (83) 344 76 76 
www.skalabp.pl, e-mail hotel@skalabp.pl   

 
Hotel „Delfin”, Aleja Jana Pawła II nr 11, 21-500 Biała Podlaska 

tel. 83 344-51-41 do 43 
e-mail hoteldelfin@hoteldelfin.pl 

 
Dom Wycieczkowy Podlasie, ul. Piłsudskiego 38, 21-500 Biała Podlaska 

tel. 83 343 45 50, 83 343 22 46 
e-mail mkspodlasie@poczta.onet.pl 

 
Hotel „Dukat“ ul. Warszawska 129, 21-500 Biała Podlaska 

tel. 83 342 22 04 
e-mail petrodom@petrodom.pl 

 
Hotel Mixbud ul. Terebelska 104, 21-500 Biała Podlaska 

tel. 83 342 65 01 
www.mixbud.com.pl, e-mail hotel@mixbud.com.pl  

 
 

 
 


