
BLOK KONFERENCYJNO - WARSZTATOWY
Centrum Kongresowe Targów Kielce SA, ul. Zakładowa 1, Kielce

VIII Międzynarodowe Targi Turystki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

Forum Turystyji Wiejskiej i Agroturystyki
7 kwietnia w godz. 11:00 – 18:00
8 kwietnia w godz. 10:00 – 11:30

Dzień ekspercki Polskiej Organizacji Turystycznej: Turystyka kulinarna na obszarach 
wiejskich – prawdziwy smak, prawdziwy wypoczynek
8 kwietnia w godz. 13:00 – 16:00

Do bezpłatnego noclegu w dniu 7/8 kwietnia 2016 r. uprawnia udział w całym bloku konferencyjnym.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

Tak Nie

– Formularz zgłoszeniowy –

Dane uczestnika konferencji:

Imię uczestnika

Nazwisko uczestnika

Pełniona funkcja

Nazwa instytucji

Adres instytucji

Telefon 

Adres e-mail

I BLOK KONFERENCYJNY
Kielce, 7 – 8 kwietnia 2016 r., czwartek, piątek
(zaznaczyć w okienku)

Nocleg bezpłatny w dn. 07/08 kwietnia 2016 r.



II BLOK WARSZTATOWO – DYSKUSYJNY
(niezależnie od bloku konferencyjnego)
Kielce, 9 kwietnia 2016 r. (sobota)

Blok 1,  godz. 10:00-11:30 (zaznaczyć jeden wybrany temat)    

Przez innowacyjność do wyższej jakości produktów (programów) turystyki wiejskiej

Przetwórstwo produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i ich sprzedaż na małą skalę

Blok 2, godz. 12:00-13:30 (zaznaczyć jeden wybrany temat) 

Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z krajowych i regionalnych programów operacyjnych

Social media w turystyce wiejskiej – obsługa klienta czy marketing?

Opisy warsztatów dostępne są na stronie www.agro.travel w zakładce: Imprezy – Konferencja 2016

Blok 3, godz. 14:00-15:00

Bilet turystyczny - platforma internetowa Xircom rozwiązaniem dla ruchu turystycznego

Udział w bloku warsztatowo-dyskusyjnym jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu i dojazdu.

http://agro.travel/pl/wydarzenia%20/konferencja_2016/


Organizator informuje, iż bezpłatna anulacja noclegu 7/8 kwietnia 2016 r. możliwa jest do dnia 30 marca 2016 
r. W przypadku braku informacji o rezygnacji z noclegu do tego terminu, uczestnik zostanie obciążony kosztami 
niewykorzystanego noclegu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalną Organizację Turystyczną Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 2/32  dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji 
 i późniejszego kontaktu z uczestnikami bloku konferencyjno-warsztatowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także udostępnienia  organizatorom 
AGROTRAVEL  w celu rozliczenia dofinansowania. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich 
poprawiania, a także żądania usunięcia w przypadkach określonych w ww ustawie. 

Warunków uczestnictwa:

III WYJAZDY STUDYJNE (płatne)

Arte Rustica z nutą przedniego wina - wizyta na „Szlaku Wokół Słońca”  
(m. in. gospodarstwa agroturystyczne w okolicach Buska-Zdrój) 

Staropolska gościna - z dworku do pałacu - wizyta w Dworku Staropolskim  
i Zespole Pałacowym w Kurozwękach 

Kielce, 09 kwietnia 2016 r., sobota, w godz. 14:30 - 20:00
Szczegółowe programy wyjazdów dostępny na stronie www.agro.travel,  
w zakładce: Imprezy – Wyjazdy studyjne

Koszt uczestnictwa w wyjeździe studyjnym wynosi 40,00 zł brutto i obejmuje koszty  
organizacyjne (m.in. transport, bilety wstępu, degustacje i kolację, obsługę przewodnika). 

W przypadku chęci wzięcia udziału proszę zaznaczyć jeden wybrany wyjazd:

Warunkiem udziału jest przesłanie do dnia  21 marca 2016 r. dowodu wpłaty e-mailem  
na adres: a.lypacz@swietokrzyskie.travel
Opłatę za udział w wyjeździe studyjnym proszę przekazywać na konto: 
ING Bank Śląski o/Kielce
Nr konta: 57 1050 1416 1000 0022 6639 9803  
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2 pok. 32, 25-033 Kielce
Tytuł przelewu: Wyjazd studyjny AGROTRAVEL 2016, imię i nazwisko uczestnika 
W przypadku konieczności wystawienia rachunku proszę przesłać dane płatnika na adres: a.lypacz@swietokrzyskie.travel

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa 

Wyślij 
formularz na adres: 

 a.lypacz@swietokrzyskie.travel

http://agro.travel/pl/wydarzenia%20/wizyty_studyjne/
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