
 

  



 

 

 

 

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 

„KULTURA I TURYSTYKA – WOKÓŁ WSPÓLNEGO STOŁU” 

4-5 listopada 2015r. w Łódzkim Domu Kultury 

 

W imieniu Organizatorów: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, 

Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego pragnę Państwa serdecznie zaprosić do 

udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu”, która 

odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2015 r. w Łódzkim Domu Kultury.  

Turystyka kulturowa to nie tylko zwiedzanie zabytków, muzeów, udział w festiwalach czy 

wydarzeniach sportowych. To także poznawanie stylu życia mieszkańców odwiedzanych regionów, ich 

codziennych obyczajów, spotkania z ludźmi w różnych sytuacjach: na ulicy, w sklepie, przy stole… 

Jedzenie w podróży przestało być li tylko dodatkiem do zwiedzania czy wypoczynku na plaży, stało się 

często celem samym w sobie. Dobra kuchnia niczym magnes przyciąga turystów poszukujących 

nowych doznań smakowych czy też zainteresowanych powrotem do tradycji. Podczas wakacji chcemy 

jeść nie tylko dobrze, ale także pięknie, przyjemnie, wyjątkowo. Chcemy poznawać inne kultury, ludzi 

i kraje poprzez ich oryginalne, egzotyczne smaki. Nic tak nie zbliża ludzi, jak smacznie i pachnąco 

zastawiony stół. A wracając z turystycznych wojaży chętnie kupujemy kulinarne pamiątki: alkohole, 

słodycze, wędliny, sery – specjały, które będą przypominać urlopowe przygody. 

Znaczenie i rola usług gastronomicznych podczas podróży turystycznych nie ogranicza się więc 

tylko i wyłącznie do prostego zaspokojenie potrzeb fizjologicznych turystów. Coraz częściej kuchnia 

(gastronomia) staje się ważnym składnikiem pakietu turystycznego, znacząco podnoszącym jego 

atrakcyjność, dodatkowo podkreślającym wyjątkowość, elitarność i egzotykę wyjazdu. Z drugiej strony 

mamy też wiele przykładów efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulinarnego do aktywizacji 

gospodarczej całego regionu (np. regiony winiarskie i enoturystyka).  

Zainteresowanych tematyką i sympatyków naszej konferencji serdecznie zapraszam do 

zarejestrowania się na stronie internetowej www.konferencja2015.rotwl.pl i udziału w tegorocznej 

edycji licząc na wymianę poglądów i doświadczeń. 
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REJESTRACJA NA STRONIE 

http://konferencja2015.rotwl.pl/rejestracja 

 

Rejestracja Uczestników Konferencji juz ruszyła! 

 369 zł brutto - opłata konferencyjna 

 184,5 zł brutto - opłata konferencyjna dla Członków ROTWŁ* 

 

Wyżej wymienione opłaty zawierają kwotę netto plus podatek VAT. 

 

Opłata konferencyjna obejmuje: 

 udział w konferencji, 

 materiały konferencyjne wraz z publikacją, 

 przerwy kawowe, 

 obiad w I i II dniu, 

 program kulturalno-rozrywkowy wraz z  uroczystą kolacją w dniu 04.11.2015 r. 

Organizator Konferencji nie zapewnia Uczestnikom Konferencji noclegów. Podany zostanie 

wykaz obiektów noclegowych, które dla Uczestników zaoferują preferencyjne ceny 

zakwaterowania. 

 

Uczestnik Konferencji po zarejestrowaniu się w systemie otrzyma fakturę proforma na 

wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym. Na podstawie faktury proforma w ciągu 

14 dni należy dokonać opłaty konferencyjnej. Po otrzymaniu wpłaty ROTWŁ wystawi 

fakturę VAT, która zostanie wysłana drogą pocztową. 
 

Dane rachunku: 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego 

ul. Sienkiewicza 67, 90 - 009 Łódź 

Bank Pekao S.A. I/O Łódź 

nr 91 1240 3015 1111 0000 3413 0698 

 

W TYTULE: Imię i nazwisko, Instytucja - Konferencja Kultura i Turystyka 2015, Łódź 

 

Podczas rejestracji on line należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 

 

 

W przypadku problemów bądź pytań dotyczących faktur VAT, bardzo prosimy o kontakt bezpośredni 

z Panią Danutą Jankowską - tel. (42) 662 09 71, e-mail: djankowska@rotwl.pl 
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Kontakt 

Sprawy organizacyjne: 

Sekretariat konferencji: 
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź  

tel. 42 663 77 33, fax 42 662 09 72  

e-mail: konferencja@rotwl.pl 

Koordynator konferencji: Tomasz Durecki (tdurecki@rotwl.pl, 42 663 77 33) 

  

Sprawy merytoryczne: 

INSTYTUT GEOGRAFII MIAST I TURYZMU  

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO  

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź  

tel./fax: 42 635 45 50 

Dr Beata Krakowiak (agakrak@geo.uni.lodz.pl, 42 635 45 56) 

Dr Andrzej Stasiak (andrzej.stasiak@geo.uni.lodz.pl, 42 635 46 76) 

  

Opłaty i Faktury Vat: 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź  

 

Danuta Jankowska (djankowska@rotwl.pl) 
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