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Wrocław, Gdaosk, Poznao, Warszawa – porównajmy przygotowania do Euro 2012 

Konferencja Studencka już 8 kwietnia 2011 roku w WSH 

 

8 czerwca 2012 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie gwizdek rozpoczynający pierwszy mecz 

turnieju oficjalnie otworzy Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM. 

8 kwietnia 2011 roku studenci z polskich i zagranicznych uczelni spotkają się w Wyższej Szkole 

Handlowej we Wrocławiu, by porównad przygotowania w różnych regionach Polski do największego 

przedsięwzięcia jakim będą MISTRZOSTWA. 

II Międzynarodowa Konferencja Studencka nt. „450 dni do Euro 2012 – czy jesteśmy gotowi?”, 

odbędzie się 8 kwietnia 2011 roku, a organizuje ją Studenckie Koło Naukowe „Turystyczne WSH” we 

współpracy z Międzynarodowymi Targami Turystycznymi we Wrocławiu. 

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich studentów kół naukowych i ich opiekunów, jak również 

studentów zagranicznych (np. z programu Erasmus) oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Euro 

2012 do udziału w konferencji. 

Obok szerokiej tematyki konferencji  i wystąpieo zaproszonych gości m.in.  Prezesa Convention 

Bureau Wrocław – Magdaleny Piaseckiej oraz przedstawiciela wrocławskiego Biura ds. Euro 2012 

przygotowaliśmy ciekawy program towarzyszący m.in.: 

8 kwietnia 2011 (po obradach konferencji) 

 zwiedzanie najpiękniejszych miejsc Wrocławia 

 impreza integracyjna w jednym z wrocławskich klubów 
 

9 kwietnia 2011 

 zwiedzanie Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu 

 uczestnictwo w prelekcjach i atrakcjach targów 
 

Patronat honorowy nad konferencja objęli: 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Miasta Wrocławia – Rafał Dutkiewicz, 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Dolnośląska Izba Turystyki, Convention Bureau Wrocław oraz 

Biuro ds. Euro 2012 Wrocławskiego Urzędu Miejskiego 



 

 

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji oraz publikację multimedialną 

wszystkich nadesłanych referatów . 

Informujemy, że konferencja jest bezpłatna, a jej uczestnicy mogą również nieodpłatnie zwiedzid 

Międzynarodowe Targi Turystyczne (9 kwietnia 2011r.). 

Zgłoszenia do 15 marca 2011 roku 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.handlowa.eu 

Wszelkie pytania prosimy kierowad na adres: turystyczne@handlowa.eu 

 

Serdecznie zapraszam 

Aneta Rawecka 

Organizator Konferencji 

Studenckie Koło Naukowe 

„Turystyczne WSH” 
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