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Szanowni Państwo,
fitness to zdarzenie społeczne, którego dynamikę wyznaczają wzajemnie kreujące się
wzorce kultury fitness (wartości, artefakty, semantyka, zachowania symboliczne) oraz strategie
instytucjonalne i personalne fitness (misje, wizje, wiedza, kompetencje) przejawiające się w
świadomej, instytucjonalnie i personalnie, aktywności uczestników tych zdarzeń. Celem fitness
jest zwiększanie lub utrzymanie sprawności personalnej lub interpersonalnej uczestników tego
zdarzenia społecznego, które przyjęło już wymiar globalny.
Fitness w wymiarze indywidualnym przejawia się w aktywnym stylu życia
zapewniającym zwiększanie lub utrzymanie życiowej sprawności personalnej, natomiast
w wymiarze społecznym ujawnia się w aktywności socjomotorycznej ludzi zapewniającej
zwiększanie lub utrzymanie ich sprawności interpersonalnej (społecznej). Świadoma aktywność
fitness stymulowana jest warunkami naturalnymi w formie outdoor lub warunkami kreowanymi
przez człowieka w formie indoor. Wytworem wspólnego, świadomego, uprawiania fitness jest
kultura fitness, której artefakty coraz szerzej wypełniają zarówno publiczną jak i komercyjną
przestrzeń społeczną oraz kompetencje personalne uprawiających fitness i organizacyjne
instytucji świadczących usługi fitness.
Wzrastające tempo życia powoduje, że potrzeba wspomagania utrzymywania wysokiej
życiowej sprawności psychofizycznej i socjomotorycznej, czyli stanu fit, staje się ważnym
składnikiem egzystencji ludzi, którzy w związku z tym w coraz szerszym wymiarze w swoich
planach

życiowych

uwzględniają

udział

w

różnych

formach

fitness.

Wzrastające

zainteresowanie projektami i usługami fitness oferowanymi w formie indoor i outdoor
powoduje, że obok instytucji publicznych organizujących fitness (samorządowe ośrodki sportu i
rekreacji), w coraz szerszym wymiarze powstają, często organizowane w sieci, firmy
komercyjnie świadczące usługi fitness (kluby, gimnazjony, salony fitness i gabinety SPA).
Różnicowanie form udziału w fitness stanowi dla firm świadczących te usługi wyzwanie
w elastycznym wartościowaniu tych usług wynikającym ze zróżnicowania ich atrybutów oraz
stosowania bogatego zestawu instrumentów ich promocji a także udostępniania. Dlatego rynek
usług fitness obejmujący sport dla wszystkich i rekreację, będący odpowiedzią na wzrastające i
różnicujące się potrzeby rozwija się bardzo szybko jako odpowiedź na potrzeby klienta
korporacyjnego, czyli instytucji, które wykupują pakiety usług fitness lub w ramach działów HR
tworzą zaplecza infrastrukturalno - organizacyjne dla udziału w formie indoor i outdoor dla
swoich pracowników. Szybko rozwija się także rynek klientów indywidualnych, którzy w coraz
szerszym zakresie korzystają z usług fitness traktując ten udział jako składnik stylu życia,
powodując że różnorodność tych usług ciągle się poszerza.

Zagadnienia konferencji:


fitness jako zdarzenie społeczne (publiczne i biznesowe),



identyfikowanie przejawów fitness (physical fitness, social fitness, mental fitness, health
fitness, performance fitness),



identyfikowanie wartości usług fitness,



innowacyjne usługi fitness indoor, outdoor,



interesariusze usługi fitness (klienci instytucjonalni, indywidualni),



instrumenty promocji i udostępniania usług fitness,



zarządzanie operacyjne usługami fitness.
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, jest mi miło poinformować, że Katedra

Rekreacji AWF Wrocław organizuje w dniu 22 maja 2019 III Ogólnopolską Konferencję
Naukowo-Pragmatyczną

na

temat:

USŁUGI

FITNESS

OUTDOOR

-

INDOOR:

IDENTYFIKOWANIE, KREOWANIE I UDOSTĘPNIANIE.
Zapraszamy na nią osoby zajmujące się badawczo, biznesowo i non profit zagadnieniami
fitness. W II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w 2017 roku wzięli udział przedstawiciele
dziewięciu instytucji badawczych i biznesowych z terenu całej Polski. Konferencja będzie więc
ponownie doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat dynamiki rynku usług fitness,
wyników badań i doświadczeń praktycznych na temat instrumentów identyfikowania,
kreowania i udostępniania usług fitness oferowanych w różnych formach na polskim rynku w
wymiarze publicznym i komercyjnym.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Panfil
Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji

PUBLIKACJE
Referaty wygłoszone w trakcie konferencji i przygotowane w formie artykułu zgodnie
z wymogami Wydawnictwa, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane
w czasopismach naukowych wydawanych przez Akademię Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu:
 Human Movement (14 pkt MNiSW),
 Rozprawach Naukowych (8 pkt MNiSW).

RADA NAUKOWA KONFERENCJI
prof. zw. dr hab. Ryszard Panfil – Przewodniczący - AWF we Wrocławiu
dr hab. Wojciech Wiesner prof. AWF – V-ce przewodniczący - AWF we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. Janusz Olearnik - AWF we Wrocławiu
prof. zw. dr hab. Teresa Sławińska - Ochla - AWF we Wrocławiu
dr hab. Lesław Kulmatycki prof. AWF - AWF we Wrocławiu
dr hab. Jolanta Mogiła-Lisowska prof. AWF - AWF w Warszawie
dr hab. Beata Pluta prof. AWF - AWF w Poznaniu
dr hab. Alicja Rutkowska- Kucharska prof. AWF - AWF we Wrocławiu
dr Jacek Grobelny - AWF we Wrocławiu
dr Joanna Kantyka AWF w Katowicach
dr Anna Szumilewicz - AWFiS w Gdańsku
dr Piotr Zarzycki - AWF we Wrocławiu

W TRAKCIE KONFERENCJI PLANOWANE SĄ:
Referat wprowadzający: prof. zw. dr hab. Ryszard Panfil, Fitness jako zdarzenie społeczne –
promowanie, projekty, usługi.
Referaty przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski.
Dyskusja panelowa: Prognozowane tendencje rozwoju fitness non profit i komercyjnego.
Moderatorką panelu będzie Małgorzata Burdziełowska - dyrektor operacyjny Fitness Academy,
lidera rynku z największą ilością klubów fitness na Dolnym Śląsku.
Uczestnikami dyskusji będą m.in:
dr Aneta Stosik - Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie, AWF we Wrocławiu,
Mec. Tomasz Dauerman - Prezes Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich,
dr Jacek Grobelny - Katedra Rekreacji, AWF we Wrocławiu.
Prezentacje The Best Practices (warsztaty z przedstawicielami branży usług fitness outdoor –
indoor).
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INFORMACJE
1. Ważne terminy
15.02.2019 – zgłoszenie uczestnictwa na załączonym formularzu
28.02.2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej
2. Publikacja
Human Movement – 14 punktów MNiSW
strona czasopisma: https://www.termedia.pl/Journal/Human_Movement-129/For-authors
strona panelu edytorskiego: https://www.editorialsystem.com/hummov
Rozprawy Naukowe AWF Wrocław – 8 punktów MNiSW
strona czasopisma: http://rozprawynaukowe.pl/index.php/pages/review/5
strona panelu edytorskiego: https://www.editorialsystem.com/rnawf/
3. Opłaty konferencyjne
Udział czynny: opłata wynosi 250 zł i obejmuje udział w konferencji, przerwę kawową,
obiad, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.
Udział bierny: opłata wynosi 150 zł i obejmuje udział w konferencji, przerwę kawową,
obiad, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.
Konto: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 77 1240 3464 1111 0010
6320 9674 (w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko oraz kod 4435).
4. Miejsce
Campus AWF we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35. Pawilon P-4.

