KONFERENCIA FELHÍVÁS
A Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Magyar Rendészettudományi Társaság és a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza, az MTA Veszprémi Területi Bizottság Kommunikáció Munkabizottságának
közreműködésével nemzetközi tudományos konferenciát szervez

I. TURIZMUS ÉS BIZTONSÁG
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
címmel.
Időpont: 2016. május 5., 930 óra
Helyszín: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.)
A konferencia célja, hogy a biztonság és a turizmus területén létrejött legújabb hazai és nemzetközi
eredményeket a szakértő közönség számára hozzáférhetővé tegye, és hogy teret adjon a szakmában dolgozó
szakemberek és kutatók kapcsolatteremtéséhez. Tisztelettel meghívjuk a kormányzati szektor képviselőit, a
felsőoktatási intézmények munkatársait, a téma iránt érdeklődő valamennyi kollégát, szakértőt.
A konferencia tervezett programja:
A délelőtti plenáris előadásokat, délután 2 tudományos magyar nyelvű szekcióban (1. Szekció: turizmus; 2.
Szekció: biztonság és turizmus), valamint 1 nemzetközi angol nyelvű szekcióban (3. Szekció: turizmus,
biztonság és turizmus) tartott tudományos előadások követik. Az e-poszter szekcióban (4. Szekció: nyomtatás
nélküli, meghatározott formátumban elkészített és kivetített poszter) az 1-3 szekciók témaköreiben angol, vagy
magyar nyelven készített e-poszterek megtekintésére nyílik lehetőség.
A konferencia részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével a turizmusesbiztonsag@uni-pen.hu email címen lehet
2016. április 11-ig.
Részvétel módja, határidők:
•

konferencia előadóként absztrakt beküldési határidő 2016. április 18. Teljes anyag beküldési határidő 2016.
május 30. (absztrakt max. 1000 karakter szóközökkel; teljes anyag min. 6, max. 12 oldal, jelen felhívás
mellékletében található minta alapján).

•

e-poszter szekcióban absztrakt beküldési határidő 2016. április 18. Teljes anyag beküldési határidő 2016. május
30. (absztrakt max. 1000 karakter szóközökkel; teljes anyag min. 6, max. 12 oldal, jelen felhívás mellékletében
található minta alapján). E-poszter beküldési határidő: 2016. május 2. (jelen felhívás mellékletében található
minta alapján).

•

konferencia látogatóként a jelentkezés jelen felhívás mellékletében szereplő regisztrációs lap kitöltésével
történik 2016. április 11-ig.

Az elfogadott tudományos előadások lektorált anyagai teljes terjedelemben ISBN számmal ellátott önálló CDROM kiadvány formájában jelennek meg, valamint a hagyományteremtő szándékkal induló rendezvény
honlapján lesznek elérhetőek. A szervezők fenntartják a jogot a lektori vélemények alapján történő elutasításra,
az előadások szekciókba sorolására, valamint a regisztrált jelentkezések függvényében az előadások e-poszter
szekcióba való átsorolására.
Jelentkezés és további információ: turizmusesbiztonsag@uni-pen.hu

