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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
1. Teoria i metodyka treningu sportowego osób z niepełnosprawnością.
2. Odżywianie, suplementacja i farmakologia jako środki wspomagające efektywność
treningu sportowego osób z niepełnosprawnością.
3. Urazowość w sporcie osób z niepełnosprawnością.
4. Nowoczesne technologie, sprzęt zaopatrzenia ortopedycznego i medycznego a sukces
sportowy osób z niepełnosprawnością.
Temat i streszczenie doniesienia w języku polskimi należy sporządzić na załączonym
formularzu i przesłać drogą elektroniczną w terminie do 10.05.2017 r. na adres:
konferencja.niepelnosprawni@awf.katowice.pl
Prezentacje w formie ustnej (czas wystąpienia 10 minut) lub w formie plakatu (format
A0 84 × 112 cm).
Przewiduje się możliwość publikacji artykułów w czasopismach naukowych: Journal
of Human Kinetics (IF 1.029, MNiSW 15 pkt), Postępy Rehabilitacji (MNiSW 8 pkt),
Physiotherapy and Health Activity. Pełne artykuły przygotowane w formie i treści
odpowiadającej wymaganiom odpowiednich periodyków należy przesłać w do 30.07.2017 r.
Konferencja połączona będzie z organizacją warsztatów szkoleniowych z metody
Bilateralnej Integracji (Bilateral Integration) – "program szkolny” (20 godzin). Warsztaty
przeznaczone są dla trenerów, nauczycieli i studentów zainteresowanych wprowadzaniem
nowatorskich metod usprawniania neurorozwojowego w procesie edukacji i reedukacji
ruchowej, w tym w treningu sportowym.
Program bilateralnej integracji (BI) to zestaw ćwiczeń pobudzających mózg do
bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Cechą charakterystyczną
programu jest hamowanie aktywności ruchowych nieprawidłowych i wprowadzanie w ich
miejsce wzorców prawidłowych. Zadaniem programu BI jest stworzenie fundamentów, na
których budowana jest nowa jakość. Metoda z powodzeniem wykorzystywana jest również w
sporcie wyczynowym pełnosprawnych.
Prowadzący warsztaty:
Martin i Katarzyna Rychetsky – trenerzy metody Bilateralnej Integracji.
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W czasie konferencji wygłoszony zostanie wykład przez Andy Danzel Phd, jednego
ze współpracowników Sheile Dobie (Wielka Brytania-Szkocja) - twórczyni metody, na temat
jej efektywności.
Koszt udziału w konferencji wynosi 350 zł i obejmuje materiały konferencyjne,
przerwy kawowe, bankiet.
Koszt udziału w warsztatach (20 godzin + materiały wraz z uzyskaniem
certyfikatu ukończenia szkolenia z metody BI) wynosi 300 zł, studenci 250 zł.
Opłatę za udział w konferencji (z dopiskiem: Konferencja Naukowa Osoby z
Niepełnosprawnością w Sporcie; imię i nazwisko) oraz za udział w warsztatach (z
dopiskiem: Konferencja Naukowa Osoby z Niepełnosprawnością w Sporcie –
Warsztaty; imię i nazwisko) proszę przekazać do dnia 14.04.2017 na konto:

54 1050 1214 1000 0007 0000 7784
ING Bank Śląski oddział Katowice
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