KATEDRA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA
I POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Uniwersytetu Łódzkiego
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
zapraszają
na XIII ogólnopolską konferencję naukową z cyklu:

MAŁE MIASTA – PRZESTRZEŃ,
SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA
Uniejów, 22–23 października 2015 r.

konferencja organizowana jest z przy udziale:
Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej
i Rozwoju Lokalnego UŁ

Zapraszamy Państwa do udziału w XIII edycji konferencji naukowej poświęconej
problematyce małych miast.
Naszą propozycję kierujemy do interdyscyplinarnego środowiska naukowego
(geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów i in.), przedstawicieli
administracji samorządowej oraz rządowej a także wszystkich osób zainteresowanych
problematyką małych miast.
W 2015 r., po raz drugi, konferencja odbędzie się poza Łodzią – zapraszamy do
Uniejowa – urokliwego małego miasta, pierwszego w Polsce uzdrowiska termalnego.

Ramowy program konferencji
22 października (czwartek)

23 października (piątek)

10.00–14.00 obrady
14.00–15.00 obiad
15.00–18.30 obrady
20.00- uroczysta kolacja

9.00–13.00 obrady
13.00–14.00 dyskusja końcowa
i zakończenie konferencji
14.00–15.00 obiad

Warunki uczestnictwa:
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie załączonej 'karty
zgłoszeniowej' oraz streszczenia proponowanego referatu (maksymalnie 1 strona A-4) na
adres e-mail: malemiasta@geo.uni.lodz.pl w terminie do 30 września 2015 r. Osoby
zainteresowane publikacją w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym proszone
są o dostarczenie tekstu (w wersji elektronicznej) najpóźniej do 31 grudnia 2015 r.
Obrady będą odbywały się w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.
Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w samym Zamku bądź Domu Pracy
Twórczej. Oba te obiekty, jak i kompleks basenowy, znajdują się w najbliższym
sąsiedztwie (więcej informacji: www.termyuniejow.pl).
Informujemy, że istnieje możliwość zapewnienia przejazdu na trasie Łódź - Uniejów
(i z powrotem). Osoby zainteresowane prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji
w karcie zgłoszeniowej.
Koszt konferencji
Wysokość opłaty konferencyjnej jest uzależniona od rodzaju pokoju hotelowego oraz
długości pobytu i wynosi:
700 zł – z jednym noclegiem w pokoju 2-osobowym (przy dwóch osobach
zakwaterowanych);
800 zł – z jednym noclegiem w pokoju 1-osobowym;
850 zł - z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym (przy dwóch osobach
zakwaterowanych);
1050 zł - z dwoma noclegami w pokoju 1-osobowym.

Opłata obejmuje koszt:
 1-2 noclegów (w zależności od wyboru);
 posiłków - śniadań i obiadów oraz uroczystej kolacji;
 wstępu do Kompleksu Basenowo-Termalnego;
 materiałów konferencyjnych;
 transferu z Łodzi do Uniejowa i z powrotem;
 wydawnictwa pokonferencyjnego (publikacja artykułu jest uzależniona od pozytywnej
oceny redakcji tomu oraz recenzentów).
Opłatę należy uregulować przelewem na konto:
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031 z adnotacją: 'Małe Miasta' oraz imieniem
i nazwiskiem, w terminie do 30 września 2015 r.
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Tadeusz Marszał, Katedra Zagospodarowania Środowiska
i Polityki Przestrzennej UŁ
prof. dr hab. Krystian Heffner, Katedra Gospodarki Przestrzennej UE w Katowicach
dr
Bartosz
Bartosiewicz,
Katedra
Zagospodarowania
Środowiska
i Polityki Przestrzennej UŁ
Sekretariat konferencji:
dr Bartosz Bartosiewicz – e-mail: malemiasta@geo.uni.lodz.pl, tel. (42) 6354574
mgr inż. Aleksandra Wierucka tel. (42) 6354570, fax (42) 6354572;

Adres do korespondencji:
Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ,
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
NIP: 724-000-32-43. Regon: 000001287

