TURIZEM IN KAKOVOST ŽIVLJENJA
27. in 28. september 2010
Portorož, Slovenija

www.turistica.si/encuentros2010

VABILO
UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica vabi na 3. mednarodno
znanstveno konferenco ENCUENTROS z naslovom Turizem in kakovost življenja.

Namen konference
Povezovanje znanosti in stroke v prihodnosti lokalnega in globalnega turizma bo
prineslo dvig kakovosti življenja potujočemu človeštvu. Tretja konferenca
ENCUENTROS ima ravno ta namen: pokazati moč sodelovanja in soustvarjanja
teoretskih pristopov in strokovne obravnave sodobnega turističnega okolja.

Tematska področja, ki so domena raziskovanja referatov in razprav konference, so:




Turizem kot dejavnik sinergije med regijami
Prosti čas in kakovost življenja
Obvladovanje tveganj in varnost v turizmu
 Družbena odgovornost turističnih organizacij
 Turizem kot izziv za odločanje s pomočjo znanosti o sistemih
 Turizem in ekonomsko blagostanje
 Ekološki management v turizmu:
 Turizem kot komunikacija med kulturami in različnimi družbenimi skupinam
 Turizem in lokalna skupnost
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3. mednarodna znanstvena konferenca








doc . dr. Irena Ateljević, Univerza Wageningen, Nizozemska
doc. dr. Tadeja Jere Lazanski, Univerza na Primorskem, Slovenija
prof.dr. Yoel Mansfeld, Univerza Haifa, Izrael
prof. dr. Rodolfo Baggio, Univerza Bocconi Milano, Italija
prof. dr. John Tribe, Univerza Surrey, Velika Britanija
prof.dr. Tom Selwyn, University of London, Velika Britanija

Vabilo za oddajo povzetkov in prispevkov ter prijava na konferenco
Vabimo vas, da povzetek in prispevek oddate preko spletne strani
www.turistica.si/encuentros2010. Prav tako se preko te strani prijavite na
konferenco. Prispevki morajo biti napisani v angleškem jeziku v skladu z navodili APA http://www.apastyle.org, vzorec z navodili je dostopen na spletni strani konference.
Obseg povzetka je omejen na 150- 200 besed.
Obseg prispevka je omejen na 15.000 znakov (s presledki) oziroma 8 strani. Prispevek
mora biti izdelan po predlogi objavljeni na spletni strani konference. Prispevki so
objavljeni v angleškem jeziku.
Prejem vsakega prispevka bo takoj po sprejetju v anonimni recenzijski postopek potrjen
avtorju. Po končanem anonimnem recenzijskem postopku bo avtor obveščen o
morebitnih pripombah recenzentov. Povzetki sprejetih prispevkov bodo objavljeni v
angleškem jeziku v tiskanem zborniku povzetkov prispevkov in na spletni strani
konference. Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v zborniku povzetkov znanstvene
konference. Prispevki bodo predstavljeni v obliki predavanja.

Pomembni datumi







Oddaja povzetka: 15. marec 2010
Obvestilo o sprejemu povzetka: 31. marec 2010
Druga oddaja povzetka: 1. april 2010
Obvestilo o sprejemu povzetka po 2. oddaji : 15. april 2010
Oddaja celotnega prispevka: 15. maj 2010
Obvestilo o sprejemu celotnega prispevka: 15. junij 2010

Informacije o konferenci
Konferenca ENCUENTROS 2010 se bo odvijala na lokaciji fakultete v Portorožu.
Zbornik povzetkov bo publiciran in razdeljen udeležencem konference na konferenci.
Zbornik prispevkov bo publiciran po konferenci. Uradni jezik konference je angleški,
brez simultanega prevajanja.
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Uvodni predavatelji, ki bodo predstavili svoje izsledke in najnovejše svetovne trende, so:

_____________________________________________________________________
Registracija in kotizacija

www.turistica.si/encuentros2010
V kotizacijo je vključena objava do dveh referatov. Obvezna je predstavitev enega
referata, ki mora biti ob oddaji v recenzijski postopek označen z besedo "predstavitev".
Registracija in kotizacija sta obvezni za vse udeležence konference.
Kotizacija - avtor (polna) Kotizacija - soavtor
plačano do 20. aprila 2010

300 €

plačano po 20. aprilu 2010
350 €
DDV je v ceno že vključen.

100 €
150 €

Referent - prvi avtor plača kotizacijo samo enkrat.
Referent - soavtor plača kotizacijo samo enkrat.
Vsak referent je lahko prvi avtor največ dvakrat.
Kotizacija za udeležence konference: 350 € (DDV je že vključen v ceno)
Po 20. aprilu 2010 ne vračamo plačanih kotizacij.

Informacije
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica
ga. Marijana Sikošek, g. Miha Lesjak
telefon: +386/5/6170- 00, faks +386/5/617-70-20,
email: marijana.sikosek@turistica.si, miha.lesjak@turistica.si
Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani konference

www.turistica.si/encuentros2010
doc. dr. Aleksandra Brezovec,
predsednica programskega odbora konference in
dekanja UP FTŠ Portorož - Turistica
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Na konferenco se prijavite preko spletne strani konference.

