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Ramowy program Konferencji SKN:
8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników /hol przed Aulą Robir/
9.00 – Otwarcie Konferencji – dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk /aula Robir/
9.05 - wykład plenarny „Co z tą aktywnością fizyczną człowieka?”– dr. hab. prof. AWF
Krystyna Górniak
W trakcie trwania Konferencji będzie dostępny wernisaż, który będzie zlokalizowany na I
piętrze ROBIR-u.
9.20 - rozpoczęcie konkursu „Malowanie ciała ze stylizacją” - spektakularny pokaz
umiejętności, kreatywności, zaangażowania, a także artyzmu w kosmetologii prezentowany
przez studentki kierunku Kosmetologia w formie turnieju, który będzie można na bieżąco
obserwować /I piętro hol Robir, pokoje 203 i 206/
9.30 – 12.00 - Sesja I Panel Naukowy „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach
młodych naukowców – Sport i Wychowanie Fizyczne” /aula Robir/
9.30 – 12.00 - Sesja II Panel Naukowy „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach
młodych naukowców – Zdrowie i Rekreacja /aula Gmach Główny/
12.00 – 12.15 – Przerwa kawowa /hol przed Aulą Robir/
12.15 – 12.30 – występ zespołu Akademia Wychowania Muzycznego /Aula Robir/
12.30 – 15.00 – Sesja III Panel Metodyczno-Warsztatowy „Aktywność fizyczna. Zdrowie
i sport w dobie pandemii” /aula Robir/
15.00 – 15.15 – Podsumowanie konferencji, dyskusja
15.15 – Zakończenie Konferencji, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Rozstrzygnięcie
konkursu Bodypainting

Ważne informacje:
1. Przypominamy, iż termin nadsyłania streszczeń przygotowanych zgodnie z załączonymi
wymaganiami do 30 kwietnia 2021 r. Streszczenia opublikowane będą w materiałach
konferencyjnych oraz w wersji elektronicznej.
Wymogi edytorskie streszczenia (zgłaszanych doniesień): tekst powinien być przygotowany
w edytorze Microsoft Word w języku polskim. Maksymalna objętość 250 słów (do jednej
strony A4). Układ treści powinien zawierać: tytuł doniesienia, imię i nazwisko autora
(autorów), instytucja (pełna nazwa), imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz rozdziały:
Wprowadzenie i cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski (ew. informacja o źródłach
finansowania). Tytuł doniesienia wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 14p.,
styl pogrubiony. Autor/autorzy – tekst wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar
12 p., styl kursywa. Instytucja (nazwa Koła Naukowego działającego przy jakiej Katedrze) i
opiekun naukowy - czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl normalny. Tekst treści
streszczenia: wyjustowany z włączoną opcją automatycznego dzielenia wyrazów, czcionka

Times New Roman, rozmiar 12 p., pojedynczy odstęp między wierszami w akapicie; marginesy
2,5 cm; tytuły rozdziałów wyróżnione kursywą. Nie umieszczać tabel i wykresów.
2. Streszczenia prezentowanych wystąpień prosimy kierować na adres: konferencja.skn@awfbp.edu.pl
3. Przewidziany czas na wystąpienie: 12 min + 3 min na pytania od Komisji i od publiczności.
4. Prosimy o zachowanie dyscypliny czasowej swojego wystąpienia.
5. Prezentacja do prelekcji powinna być wykonana w Power Poincie (PP) w rozdzielczości
1920x1080 (16x9) dla osób występujących w Auli Robir, a dla osób prezentujących w Auli
Gmachu Głównego Uczelni 1366×768 (16:9) i przesłana na e-mail: konferencja.skn@awfbp.edu.pl do 17 maja 2021 r. do godz. 8.00 /szczegółowy plan wystąpień prelegentów
w każdej z sesji zamieszczony jest w załączniku 1 do niniejszego komunikatu/.
6. Prosimy o zamieszczenie logo Konferencji i logo Uczelni na swojej prezentacji /załącznik 2
i 3 do niniejszego Komunikatu/.
Regulamin Konkursu makijażu kreatywnego „Malowanie ciała ze stylizacją”
Biała Podlaska 2021 r.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie filia w Białej
Podlaskiej organizuje I KONKURS MAKIJAŻU KREATYWNEGO 19 MAJA 2021 r.
podczas KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Filii AWF w Białej
Podlaskiej.
Zapraszamy wszystkie chętne Studentki na to wydarzenie i chęć zgłoszenia uczestnictwa w
konkursie z nagrodami do dnia 10.05.2021 r.
ZASADY I REGULAMIN – I Konkurs makijażu kreatywnego FAWF 19.05.2021 r.
Aby wziąć udział w I KONKURSIE MAKIJAŻU KREATYWNEGO 19 MAJA 2021 r.
należy zgłosić swoją kandydaturę u Pani mgr Anity Makowskiej-Warmijak do 10.05.2021
r. poprzez pocztę elektroniczną.
Komisja wyłoni zwycięzców konkursu.
ZASADY:
Przebieg konkursu:
Tematem konkursu jest „LALKA”, który należy traktować otwarcie, nie ograniczając
wyobraźni artysty co do interpretacji tematu i zastosowanych środków wyrazu. Wizażyści
muszą posiadać własnego modela/modelkę, a materiały do malowania zapewnia AWF w
Białej Podlaskiej, a inne materiały i narzędzia potrzebne do wykonania konkursowej pracy
jest w kwestii wizażystki. Modele i wizażyści powinni stawić się w strefie zawodów na jedną
30 min. przed rozpoczęciem konkursu. Ze względu na ograniczony czas ubiór można
przygotować przed rozpoczęciem zawodów. Stylizacja fryzury i wszelkie prace na ciele
muszą być wykonywane podczas konkursu. Fryzura może być przygotowana przez asystenta
podczas konkursu. Przed rozpoczęciem konkursu nie wolno przygotowywać makijażu,
fryzury ani malowania ciała. Jeśli praca konkursowa nie zostanie zakończona po upływie
wyznaczonego czasu – ocena pracy jest dokonywana w aktualnej formie. Cały makijaż musi
być wykonany przez wizażystę (nie asystenta). Wszyscy modele i wizażyści muszą podpisać
formularz zezwalający na wykorzystanie zdjęć i filmów przez AWF Biała Podlaska.
Poniżej znajduje się lista RZECZY DOZWOLONYCH w tej kategorii:
• Sztuczne rzęsy
• Soczewki do oczu
• Brokat, Kryształy, Pióra, Peruki lub stroiki
• Akcesoria do dekoracji głowy i ramion

• Wszystkie ozdoby na bazie kleju nie powinny zajmować więcej niż 20% twarzy.
Poniżej znajduje się lista rzeczy NIEDOZWOLONYCH w tej kategorii:
• Wszelkie protezy lub maski oparte na lateksie; elementy maski lub inne efekty specjalne
• Okulary
• Każdy materiał, który zasłania więcej niż 20% twarzy.
• Aerograf i szablony
CZAS KONKURSU: 4,5 godziny
Artysta jest w strefie konkursowej 09.30
Czas konkursu: 10.00-14.30
Czas oceny: 14.30-15.00.
Prezentacja i nagrody: 15.00-15.30
Każdy wizażysta będzie miał 2 minuty aby zaprezentować swoją pracę na scenie,
połączoną z tańcem lub pokazem.
I KONKURS MAKIJAŻU KREATYWNEGO 19 MAJA 2021 r. odbędzie się w na auli
ROBIR przy ul. Akademickiej 2, Biała Podlaska
Aby uzyskać więcej informacji: anita.makowska-warmijak@awf-bp.edu.pl
Jury: mgr Marta Leszko, dr Dorota Różańska, dr hab. prof. AWF Dariusz Gierczuk
Powodzenia

Kryteria oceny wystąpień podczas Konferencji:
Komisja Konkursowa ocenia:
- oryginalność tematu (ORYGINALNOŚĆ),
- strukturę formalną prezentacji: wstęp, cel, metody, wyniki, wnioski (STRUKTURA),
- formę i sposób prezentacji (FORMA)
- dyscyplina czasowa: przekroczenie czasu – każda rozpoczęta minuta przedłużenia -1 pkt
(CZAS)

