
Uprzejmie zapraszam Szanownych Państwa oraz studentów Państwa 
Uczelni (całą społeczność sportową, ratowniczą oraz pływacką) do udziału 
w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stan Perspektywy i Rozwój 
Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI Wieku”, która odbędzie się 
w dniach 12-14 czerwca  2015 roku w Bydgoszczy.  

Organizatorem Konferencji są: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
(WSG) przy współpracy z Europejską Międzynarodową  Federacją 
Ratownictwa (ILSE). 

Patronat nad konferencją objęli m.in.: 

 Minister Spraw Wewnętrznych  Teresa Piotrowska  

 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki 

 Prezydent  Miasta Bydgoszcz   Rafał Bruski 

 Prezydent International Life Saving Federation of Europe dr Detlev   
Mohr (Germany). 
 
Do udziału w konferencji zgłosiło się wielu wybitnych naukowców w 
dziedzinie Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu z niemal wszystkich 
zakątków Europy, a sama konferencja jest wpisana w roczny Kalendarz 
Wydarzeń Europejskiej Federacji Ratownictwa 
(http://europe.ilsf.org/node/223). 

Konferencja ma szczególny charakter, ponieważ łączy teorię i praktykę w 
dziedzinach ratownictwa, kultury fizycznej i sportu.  

W ramach konferencji będą wydane dwie monografie naukowe w językach 
polskim i angielskim. Odbędą się też debaty naukowe  i dyskusje. 

Oprócz oferty naukowej, przewidujemy bogatą ofertę imprez 
towarzyszących. W dniach 13-14 czerwca na Wyspie Młyńskiej w 
Bydgoszczy odbędą się pokazy ratownicze, wystawa nowoczesnego sprzętu 
z całej Europy, warsztaty edukacyjne w których weźmie udział Minister 
Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska, Prezydent ILSE Klaus 
Wilkens, szefostwo organizacji ratowniczych Wielkiej Brytanii, Norwegii, 
Niemiec, Finlandii, Irlandii, Ukrainy, Rosji.  

Wśród innych atrakcji warto wyróżnić szkolenie ratowania się z tonącego samochodu, warsztat z nauki 
pływania niemowląt (prowadząca - wybitna postać Torill Hindmarch z Norwegii), warsztaty z nowoczesnych 
metod treningu pływackiego, warsztaty aqua-ice-aerobic czy pokazy psów ratowniczych. Wśród tak szerokiej 
oferty każdy znajdzie coś dla siebie. Przewidywana ilość  widzów – od 3000 do 5000 osób. 

Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w nocy filmów amatorskich „Wypadki nad wodą”. Jeśli posiadają 

Państwo jakiekolwiek filmy, amatorskie nagrania lub zdjęcia, które chcieliby Państwo zaprezentować podczas 

opisanego wyżej pokazu, prosimy o kontakt. Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc w zebraniu 

interesujących materiałów. Dla osób prezentujących swoje materiały przygotowaliśmy specjalne nagrody. Dla 

uczestników nocy filmowej przewidziany jest również poczęstunek. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej 

stronie konferencji www.rescue.byd.pl. 

 

Do udziału w konferencji niezbędna jest rejestracja on-line poprzez stronę www.rescue.byd.pl. Wszyscy chętni 
mogą uczestniczyć w konferencji bez opłat wybierając wariant „Wolny słuchacz”. 

Specjalnie dla studentów Uczelni Wyższych i ratowników WOPR przygotowaliśmy dodatkowy, nie znajdujący się 
na stronie wariant, zawierający udział w konferencji, certyfikat uczestnictwa oraz tłumaczenie symultaniczne w 
cenie 50zł. Osoby zainteresowane tym wariantem proszone są o wybór w trakcie rejestracji on-line opcji wolny 
słuchacz, a następnie przesłanie maila o wyborze opcji z certyfikatem i tłumaczeniem na adres rescue@byd.pl. 

Uczestników tej największej w Polsce konferencji międzynarodowej czeka jeszcze wiele ciekawych 
niespodzianek. Serdecznie Zapraszamy!!! 
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