
 

      

   

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

Informacja dla uczestników  

Międzynarodowej Konferencji pn. „TURYSTYKA WIEJSKA NA DRODZE DO KOMERCJALIZACJI” 

Kielce, 9 – 10 kwietnia 2010 r. 

PAKIET KONFERENCYJNY 

W ramach pakietu Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: 

− nocleg w pokoju 2-osobowym, 

− wyżywienie (śniadanie 10.04, obiady 9.04 i 10.04, poczęstunek w ramach przerw kawowych); 

− pakiet materiałów konferencyjnych; 

− możliwość udziału w sesjach plenarnych oraz w wybranym warsztacie; 

− możliwość udziału w wyjeździe studyjnym;  

− możliwość udziału w II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL. 

ORGANIZATORZY NIE POKRYWAJĄ KOSZTÓW PODRÓŻY. 

ZGŁOSZENIA 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2010 r. (czwartek) 

− e- mailem (a.lypacz@swietokrzyskie.travel),    

− faxem (41 361 80 57),    

− pocztą na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. 
Ściegiennego 2 pok. 32, 25-033 Kielce  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

ZAKWATEROWANIE  

� DOKONYWANIE REZERWACJI 

Rezerwacjami noclegów w hotelu, w imieniu Organizatorów, zajmuje się Regionalna Organizacja 

Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.  

Koordynator: Aniceta Adamczak-Łypacz    
e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel, tel./fax.:  41 361 80 57 wew. 23,  600 821 828. 
 

� HOTEL  

Uczestnicy konferencji korzystają ze specjalnych cen zakwaterowania obowiązujących w dniach  

8 – 11 kwietnia 2010 r. W przypadku wcześniejszego przyjazdu lub przedłużenia pobytu po imprezie – 

proponujemy skorzystać z oferty hotelu.  

Kontakt do hoteli, w których zarezerwowane będą noclegi dla uczestników konferencji: 

Hotel  DAL** 
ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce 

tel. +48 41 336 10 00, +48 41 336 10 10 
recepcja.kielce@hoteldal.pl 

www.hoteldal.pl 

Hotel Łysogóry*** 
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce 

tel. + 48 41 365 50 00 
hotel@lysogory.com.pl 
www.lysogory.com.pl 

 



 

      

   

 

  

 

  

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy na Międzynarodową Konferencję  

„TURYSTYKA WIEJSKA NA DRODZE DO KOMERCJALIZACJI”  

Kielce, 9 - 10 kwietnia 2010 r. 

Dane uczestnika konferencji: 

Imię uczestnika 
 

 

Nazwisko uczestnika 
 
 

Pełniona funkcja/stanowisko 
 

 

Nazwa instytucji 
 

 

Adres instytucji  

Telefon  Fax  

Adres e-mail  

Zgłaszam udział w warsztacie: 

����    I:    „Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych” 

����    II:   „Finansowe uwarunkowania rozwoju produktów turystycznych” 

����    III:  „Współpraca w obszarze turystyki wiejskiej i agroturystyki” 

����    IV:  „Dystrybucja  produktów turystyki wiejskiej” 

Zgłaszam udział w wyjeździe studyjnym : 

���� Bałtów (komercjalizacja turystyki wiejskiej na przykładzie atrakcji turystycznych Bałtowa) 

���� Kurozwęki (tradycja, historia, nowoczesność) 

���� Kocieczyn  (centrum tradycji wiejskiej) 

Nocleg  bezpłatny  9/10 kwietnia 2010 r. 

���� Tak ���� Nie  

Proszę o zarezerwowanie dodatkowych  płatnych noclegów : 

���� Tak ���� Nie 

���� Hotel *** (130 PLN/dobę) 

���� Hotel **(90 PLN/dobę) 

 

Terminy : 

���� 8/9 kwietnia 2010  r. ���� 10/11 kwietnia 2010 
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Miejscowość Data 
Podpis i pieczęć osoby 

 uprawnionej do zgłoszenia 
Pieczęć firmowa 

 


