
 

Szanowni Państwo,  

  

             Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Psychologii Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie zapraszają na kolejną IV edycję z cyklu Praktyczna 

Psychologia Sportu konferencji, której hasłem przewodnim jest: Koncepcje psychologiczne w 

treningu sportowym i zdrowotnym – nowe wyzwania. Konferencja będzie odbywać się na 

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk) 

w dniach 19-20 maja 2016 roku.  

Swój udział potwierdził już: prof. Gershon Tenenbaum – niekwestionowany autorytet 

w psychologii sportu – autor wielu publikacji z tego zakresu.  

Ponadto wykłady plenarne poprowadzą między innymi prof. J. Blecharz oraz prof. 

A.Łuszczyńska.  

W panelu dyskusyjnym weźmie udział Otylia Jędrzejczak mistrzyni olimpijska w 

pływaniu oraz Beata Mieńkowska – psycholog, która wiele lat współpracuje z Otylią.  

Planowane  są sympozja dotyczące praktycznych aspektów pracy z zawodnikiem 

między innymi sympozjum prof. M. Siekańskiej dotyczące nowych narzędzi mających 

zastosowanie w pracy z młodymi zawodnikami. 

Konferencja to nie tylko sympozja i wykłady, ale również niezwykle interesujące 

warsztaty między innymi Dariusza Nowickiego.  

W zamiarze mamy również publikację artykułów w czasopismach naukowych: 

Current Issues In Personality Psychology, Health Psychology Report, Baltic Journal of 

Health and Physical Activity oraz Studies in Sport Humanities 

Przypominamy iż termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 lutego 2016 roku.  

Koszt konferencji: 

 Wpłata w I terminie do 30 marca 2016 roku – 300 zł 

 Wpłata w II terminie wzrasta o 50 zł 

Ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej mija 30 kwietnia 2016 roku. 

Opłata konferencyjna obejmuje udział z całej konferencji (w tym uczestnictwo w 

warsztatach), materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiady oraz 

udział w bankiecie. 



Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na konto Uniwersytetu Gdańskiego: 

Bank PEKAO S. A. IV O/Gdańsk; ul. Kołobrzeska 43 

                   59 1240 1271 1111 0010 4368 2415  

W tytule wpłaty prosimy podać: Imię i nazwisko uczestnika oraz numer K702-15  

 

Rejestracji na konferencję można dokonać drogą internetową:  

praktycznapsychologiasportu.ug.edu.pl 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: praktycznapsychologiasportu@ug.edu.pl 

Serdecznie zapraszamy.   

  

dr Dagmara Budnik-Przybylska 

Zakład Psychologii Sportu Instytutu Psychologii UG 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
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