Позив за учешће на Петој међународној конференцији

„СПОРТ, ЗДРАВЉЕ, ЖИВОТНА СРЕДИНА“
Организатор: Факултет за спорт, Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Београд
Место:

Народних хероја 30/ I, Нови Београд, Република Србија

Термин:

Петак, 30. 11. 2018. године

Теме:
















Физичко вежбање и квалитет живота;
Дијагностика и прогностика у спорту;
Стимулативна средства и ергогене супстанце у спорту;
Екстремни облици спортско-рекреативних активности;
Стрес и квалитет живота;
Социопсихолошки аспекти спортско-рекреативног туризма;
Развој спортско-рекреативног и здравственог туризма;
Спортске и рекреативне активности и здравље особа са инвалидитетом или
сметњама у развоју;
Школски и универзитетски спорт;
Улога медија у промоцији квалитета живота;
Спорт и медији;
Организациони аспекти спорта, здравља и животне средине;
Управљање ризицима у спорту;
Мултифункционални спортски објекти;
Слободна тема.

Сесије: Поред наведених тема, аутори могу да пријаве и радове на тему по слободном
избору, у оквиру неке од сесија:
 Спортско – рекреативни туризам и животна средина;
 Спорт и здравље;
 Спортске и рекреативне активности особа са инвалидитетом и особа са
сметњама у развоју.
Циљ конференције: Размена знања, искустава и информација значајних за спорт, здравље,
спортски и здравствени туризам и животну средину.
Званични језици конференције: • Српски
• Енглески

Пријава радова:

Молимо Вас да учешће на Конференцији потврдите, достављањем
попуњеног обрасца за пријаву, до 05. 10. 2018. године, путем е-поште, на
адресу: konferencija@fzs.edu.rs

* Један аутор или коаутор може бити пријављен на највише два рада.
** На једном раду могу бити пријављени највише један аутор и два коаутора.

Важни датуми: Аутори ће о прихватању предлога радова бити обавештени до 15. 10. 2018.
године. Потпуне радове неопходно је послати до 05. 11. 2018. године.
Техничко упутство
Детаљно техничко упутство за писање рада можете пронаћи у прилогу заједно са пријавним
формуларом и изјавом за ауторе.
Зборник
радова:

Учесницима ће на конференцији бити уручен Зборник сажетака, који је заведен
у Народној библиотеци Србије, има ЦИП и ИСБН број.
Услов да рад након Конференције буде објављен у Зборнику радова је да има
научну вредност, одговара темама и циљевима конференције и да је написан у
складу са стандардима из техничког упутства. У Зборнику радова ће бити
објављени само радови који су прошли софтверску проверу плагијата и
рецензију, они за које је уплаћена котизација и који су изложени на
Конференцији.

Котизација: Котизација за учеснике из Србије износи 5.000,00 RSD за првог аутора и 2000,00
RSD за сваког коаутора по раду. Котизација за студенте из Србије износи 2000,00
RSD за првог аутора и 1000,00 RSD за сваког коаутора по раду. Котизацију
уплатити на рачун Факултета за спорт: UniKredit Bank а.д. Београд, динарски
рачун број: 170-30015169002-20; са назнаком „За конференцију“.
Котизација за учеснике ван Србије износи 50,-- € за првог аутора и 20,-- € за
сваког коаутора по раду. Котизација за студенте ван Србије износи 20,-- € за
првог аутора и 10,-- € за сваког коаутора по раду. Котизацију уплатити на девизни
рачун Факултета за спорт код UniKredit Bank а.д. Београд, број: 30015169003, са
назнаком „За конференцију“. За уплате из иностранства, уколико је потребно,
затражити инструкције за плаћање преко секретара конференције.
Котизацију је потребно уплатити најкасније до 23. 11. 2018. године. Неће бити
могућа уплата котизације на лицу места, на дан одржавања конференције.
Котизација обухвата: Конференцијски материјал, Зборник сажетака, сертификат,
ручак, послужење кафом и освежавајућим пићима за време пауза.
Бројеви телефона за контакт: (+381 11) 404 40 50, 404 40 52
Е-mail адреса: konferencija@fzs.edu.rs
Београд, 30. 05. 2018. године.
Срдачан и спортски поздрав,
Организациони одбор
Председник
Проф. др Иванка Гајић, декан

Програмски одбор
Председник
Доц. др Драган Атанасов

