HERKES İÇİN SPOR
VE WELLNESS DERNEĞİ

II. ULUSLARARASI
HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ
II. INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS
25 - 28 Nisan 2019, Alanya, Antalya
The Lumos Deluxe Resort Hotel &
Spa Otel

April 25 - 28 2019, Alanya, Antalya
The Lumos Deluxe Resort Hotel &
Spa Otel

“Dostluk İçin Spor”

“Sports for Friendship”
www.isfaw2019.isfaw.org

II.ULUSLARARASI
HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ
2019 HAKKINDA

Kongreler, bilim insanlarının araştırmalarının yanı sıra bilgi
ve deneyimlerini paylaşabileceği, ulusal veya uluslararası
pek çok bilim insanını bir araya getirerek dostluklarını
pekiştirdiği sosyal ortamlardır.
Bu kongrenin hedefleri de herkes için spor ve wellness
kavramlarının doğasına uygun olarak, doğru yaşam tarzı,
düzenli fiziksel aktivite, egzersiz yapma, dengeli ve
doğru beslenme, sevgiye dayalı pozitif enerjiye sahip olma,
üst düzey sporcuları destekleme, spor yönetimi ve
rekreasyonu planlama ve değerlendirme, engelli bireyleri
için fiziksel aktivite anlayışını geliştirme, çevre ve tıbbi konularda
bilinçli olma olarak belirlenmiştir.
Bu nedenle de kongrenin ana teması ;
“Dostluk için Spor” olarak belirlenmiştir.

Prof. Dr. Erdal ZORBA
Kongre Başkanı

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi
II.Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi,
25 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili
Türkçe - İngilizce

Kongre Web Sayfası
www.isfaw2019.isfaw.org

Kongre Merkezi & Konaklama
The Lumos Deluxe Resort Hotel
& Spa Otel Alanya/Antalya

Önemli Tarihler
Bildiri Özet Gönderimi Başlangıç
Bildiri Özet Gönderimi Bitiş
Erken Kayıt Tarihi Geç
Kayıt Tarihi Onaylanan
Bildirilerin İlanı Kongre
Tarihi

:
:
:
:
:
:

25 Kasım 2018
20 Mart 2019
25 Mart 2019
25 - 30 Mart 2019
15 Ocak 2019 (tarihinden itibaren
25 - 28 Nisan 2019

Katılım Belgeleri
Katılım belgeleri Kongrenin son günü dağıtılacaktır.

Organizasyon Sekreteryası
Doç. Dr. Ozan SEVER
Atatürk Üniversitesi

yayınlanacaktır.)

KURULLAR

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Erdal ZORBA - Gazi Üniversitesi

Organizasyon Kurulu
Fatih ÇATIKKAŞ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Taner BOZKUŞ - Bartın Üniversitesi
Ercan ZORBA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Tansu YAAN - Pamukkale Üniversitesi
Mustafa KARAKUŞ - Türkiye HİS Federasyonu
Necati CERRAHOĞLU - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Workshop ve Sosyal Komite
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Bilal Utku ALEMDAROĞLU - Pamukkale Üniversitesi
Rıdvan KIR - Bartın Üniversitesi
Emre BAĞCI – Gazi Üniversitesi
Nigar YAMAN – Bartın Üniversitesi
Niyazi Sıtkı ADIGÜZEL
Erdem CİĞERCİ

Bilim Alanı Sorumluları
Özcan SAYGIN - Antrenman ve Hareket Bilimleri
Bülent AĞBUBA - Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Hülya AŞÇI - Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Mitat KOZ - Spor ve Sağlık Bilimleri

SPONSORLUK BİLGİLERİ
Platin Sponsorluk ( 10.000 TL. + KDV )
Kongre alanı, sahne ve basılı malzemelerde, kongre duyurularında, katılımcı yaka
kartlarındaki mini programlarda, kongre internet sayfasında, kongre alanı içerisinde
yer alacak sponsorluk panosunda kuruluş logosuna Platin Sponsor olarak yer
verilecektir.
Kongre katılımcı çantası içerisinde kuruluşun basılı tanıtım malzemelerine yer
verilecektir.
6 metrekarelik stant alanı sponsor firmaya tahsis edilecektir.
Firmaya konferans akışında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
Konferans internet sayfasında “Platin Sponsor” olarak logo kullanılacak ve sponsor
firmanın kurumsal web sitesine link verilecektir.
Sponsor firma yetkililerinden 4 kişiye, 2 double oda tahsis edilecektir.
Workshop / Büyük panellerde, tanıtım - konuşma süresi için 20 dakikalık bir
zaman dilimi ayarlanacaktır.
Kongre kitapçığında kurumsal logonuza & web sitenize yer verilecektir.

Gold Sponsorluk ( 8.500 TL. + KDV )
Kongre alanı, sahne ve basılı malzemelerde, kongre duyurularında, katılımcı yaka
kartlarındaki mini programlarda, kongre internet sayfasında, kongre alanı içerisinde
yer alacak sponsorluk panosunda kuruluş logosuna Gold Sponsor olarak yer
verilecektir.
Kongre katılımcı çantası içerisinde kuruluşun basılı tanıtım malzemelerine yer
verilecektir.
6 metrekarelik stant alanı sponsor firmaya tahsis edilecektir.
Firmaya konferans akışında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
Kongre internet sayfasında “Gold Sponsor” olarak logo kullanılacak ve sponsor
firmanın kurumsal web sitesine link verilecektir.
Sponsor firma yetkililerinden 4 kişiye, 2 double oda tahsis edilecektir.
Kongre kitapçığında kurumsal logonuza & web sitenize yer verilecektir.

Sertifika Sponsorluk ( 2.000 TL. + KDV )
Kongre duyurularında, sahne ve tüm basılı malzemelerde, katılımcı yaka
kartlarındaki mini programlarda, konferans internet sayfasında, konferans alanı
içerisinde yer alacak sponsorluk panosunda kuruluş logosuna yer verilecektir.
Birden fazla sponsor olduğunda kuruluş ismi sıralamada alfabetik olarak yer alacaktır.
Konferans internet sayfasında sponsor olarak logo kullanılacak ve kurumsal web
sitesine link verilecektir.

Konuşmacı Sponsorluk ( 5.000 TL. + KDV )
Workshop / Büyük panellerde, tanıtım - konuşma süresi için 20 dakikalık bir
zaman dilimi ayarlanacaktır.
Sponsor firma yetkililerinden 2 kişiye, 1 double oda tahsis edilecektir.
Kongre kitapçığında kurumsal logonuza & web sitenize yer verilecektir.
Kongre katılımcı çantası içerisinde kuruluşun basılı tanıtım malzemelerine yer
verilecektir.
Kongre duyurularında, sahne ve tüm basılı malzemelerde, katılımcı yaka
kartlarındaki mini programlarda, konferans internet sayfasında, konferans alanı
içerisinde yer alacak sponsorluk panosunda kuruluş logosuna yer verilecektir.
Birden fazla sponsor olduğunda kuruluş ismi sıralamada alfabetik olarak yer
alacaktır.

Stand Ücreti ( 2.500 TL. + KDV )
Kongre alanı, sahne ve basılı malzemelerde, kongre duyurularında,
katılımcı yaka kartlarındaki mini programlarda, kongre internet
sayfasında, kongre alanı içerisinde yer alacak sponsorluk panosunda
kuruluş logosuna Stand Sponsor olarak yer verilecektir.
Kongre katılımcı çantası içerisinde kuruluşun basılı tanıtım
malzemelerine yer verilecektir.
6 metrekarelik stant alanı sponsor firmaya tahsis edilecektir.
Firmaya konferans akışında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
Kongre internet sayfasında “Stand Sponsor” olarak logo kullanılacak ve
sponsor firmanın kurumsal web sitesine link verilecektir.
Sponsor firma yetkililerinden 2 kişiye, 1 double oda tahsis edilecektir.
Kongre kitapçığında kurumsal logonuza & web sitenize yer verilecektir.

Mali Koşullar
Tüm ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.
Firmaların talep ettikleri stant veya sponsorlukların kesinleşebilmesi
için, sponsorluk sözleşmesi düzenlenmesi ve sözleşmenin imzası ile
belirlenecek tarihte sponsorluk ödemesinin tamamlanması
gerekmektedir.
Ödemeler, banka havalesi yolu ile yapılabilir. Ödeme için iletişim:
Muhterem KARSLI
Tel: 535 700 1284

HERKES İÇİN SPOR
VE WELLNESS DERNEĞİ

