
 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  

1. Komitet Naukowy 

dr hab. Zbigniew Bukowski prof. UKW 

ks. dr hab. Sławomir Fundowicz prof. KUL 

dr hab. Radosław Muszkieta prof. UKW 

dr hab. Kamil Zeidler prof. UG  

 

Komitet Organizacyjny 

 

dr Magdalena Kędzior 

dr Bartosz Kuś 

mgr Dominik Borek 

mgr Szymon Raniszewski  

mgr Paweł Śwital 

mgr inż. Mateusz Tomanek 

mgr Karol Ważny  

 

2. Organizatorzy 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Gdański - uczelnie tworzące  sieć naukową pod nazwą: 

Polska sieć naukowa - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz upowszechniania prawa 

sportowego 

3. Data i miejsce konferencji  

Konferencja odbędzie się w dniu 15 września 2016 r.  w Centrum Transferu Wiedzy (CTW) 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w auli 408, Al. Racławickie 14,                        

20-950, Lublin  

4. Zgłoszenia oraz informacje dodatkowe 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem www.sport.umk.pl/2016prawo 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji w charakterze prelegenta przyjmowane są do dnia  

16 sierpnia 2016 r.   

Zgłoszenia uczestnictwa biernego przyjmowane są do dnia 8 września 2016 r. 

 

http://www.sport.umk.pl/2016prawo


Dodatkowe informacje o konferencji można znaleźć pod adresem  

https://www.facebook.com/events/1131104320285955/ oraz 

https://www.facebook.com/Sie%C4%87-Naukowa-Prawa-Sportowego-1805184179704854/  

5.  Koszty uczestnictwa 

a) uczestnictwo z wystąpieniem i publikacja referatu – 300 zł 

b) opublikowanie referatu bez udziału w konferencji – 200 zł 

c) uczestnictwo bierne – 100 zł  

  

Do dnia 22 sierpnia 2016 r. organizatorzy dokonają selekcji najciekawszych wystąpień, które 

zostaną zakwalifikowane do udziału w konferencji. Dopiero po tym dniu prosimy  

o wnoszenie opłat na konto za uczestnictwo czynne w konferencji. Pozostałe osoby prosimy  

o wnoszenie opłat konferencyjnych do dnia 10 września 2016 r. 

 

Opłata konferencyjna powinna być wniesiona na konto:  

Fundacja Akademia Sportu i Nauki 

ul. Karłowicza 2 85-092 Bydgoszcz 

Konto bankowe mBank 14 1140 2004 0000 3102 7562 7405 z dopiskiem „sztuki walki” + 

imię i nazwisko.  

 

6. Publikacja i wymogi redakcyjne 

 

Referaty uczestników zostaną opublikowane w recenzowanej monografii. Artykuły należy 

przesyłać na adres sztukiwalki@kul.pl. Termin na przesłanie referatów zostanie podany 

podczas konferencji w dniu 15 września 2016 r. 

 

Artykuły należy sporządzić według poniższych wytycznych: 

 

Objętość artykułu powinna nie przekraczać 40 000 znaków (1 arkusz wydawniczy), a nie 

powinna być mniejsza niż 20 000 znaków (0,5 arkusz wydawniczego). 

Wpisywanie na komputerze musi być automatyczne (niedopuszczalne jest  „ręczne” 

formatowanie kolumny). 

Sformatowanie tekstu: 

    

    a)   format A4, 

 margines górny: 2,5 cm, 

 margines dolny: 2 cm, 

 margines lewy: 2 cm, 

 margines prawy: 4 cm, 

    b)   odstęp między wierszami (interlinia) min. 2,0 

    c)   rozmiar czcionki: min. 12 pkt, w przypisach 10,     

    d)   czcionka Times New Roman. 

    e)    tekst musi być  wyjustowany  

 

 

https://www.facebook.com/events/1131104320285955/
https://www.facebook.com/Sie%C4%87-Naukowa-Prawa-Sportowego-1805184179704854/
mailto:sztukiwalki@kul.pl


Koniec wiersza nie może być zakończony pojedynczą literą lub spójnikiem, należy je 

przenieść do następnego wiersza za pomocą „twardej spacji” (klawisz Ctrl +Shift + spacja). 

Akapity są  związane z omawianym zagadnieniem tym samym nie powinny poprzedzać 

fragmentu jednozdaniowego.  

 

Przypisy typu bibliograficznego oraz pozycje w Bibliografii należy zapisywać oddzielając 

poszczególne elementy przecinkami. 

Praca zwarta: inicjał imienia, nazwisko autora lub autorów, tytuł dzieła, podtytuł (oddzielony 

kropką), części wydawnicze, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania oraz numery stron. 

Tytuł wyróżniony kursywą.  

Przykład: A. Kowalski, Dzieła wybrane, cz. 1,  Wyd. UKW, Bydgoszcz 2001, s. 47. 

praca zbiorowa: inicjał imienia, nazwisko autora (rozdziału, artykułu), tytuł, [w:], tytuł pracy, 

red. inicjał imienia, nazwisko wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer strony. 

Przykład: J. Jabłoński, Media, [w:] Dzieła wybrane, red. A. Kowalski, cz. 1,  Wyd. UKW, 

Bydgoszcz 2001, s. 47. 

wg schematu (b): Kowalski J., Dzieła wybrane, cz. 1, PWN, Warszawa 1999. Jeżeli autorów 

jest więcej niż trzech, podaje się tylko trzech pierwszych, zaznaczając i in. 

Jeżeli cytuje się pracę jednego autora, po jego nazwisku wstawia się op. cit. lub ibidem gdy 

poprzednio cytowana była ta sama praca, 

Dopuszcza się zapis Bibliografii: 

wg schematu (b): Kowalski J., Dzieła wybrane, cz. 1, PWN, Warszawa 1999, 

W przypadku cytowania artykułu z czasopism stosuje się analogiczne zasady, z tym, że tytuł 

czasopisma ujmuje się w cudzysłów, niezależnie od tego, czy jest to polski periodyk czy 

zagraniczny. 

 Typ zapisu cytowanych źródeł: 

 - tradycyjny (przypisy u dołu stron) 

 

 


