W ramach programu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią”
Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza na warsztat

"Kryteria i uczestnictwo w sieci ekoturystycznej”
Warsztat odbędzie się w dniu 24 lutego 2010
Ośrodek Usługi Hotelowe 17, ul. Lubiejewska 158, Ostrów Mazowiecka (przy drodze nr 627)
www.uslugihotelowe17.pl
Zapraszamy na III warsztat szkoleniowo – konsultacyjny w grupach roboczych tematycznych. Celem
warsztatu jest ustalenie kryteriów certyfikacji ekoturystycznej, zasad uczestnictwa w sieci oraz wybór
liderów do dalszej pracy nad projektem i budową sieci ekoturystycznej.
Program warsztatu
09.30 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.45
10.50 – 11.45
11.45 – 12.15
12.15 – 14.30
14.40 – 16.00

16.00 - 16.30
16.30

Część I teoretyczna
rejestracja uczestników,
Powitanie - koordynator projektu. Przypomnienie założeń i celów projektu w pionie A.
Rola kryteriów w tworzeniu zasad uczestnictwa w sieci - wykład
Część II warsztatowa - praca w grupach
wykład w każdej z grup tematycznych: 1. noclegi, żywienie, 2. oferta atrakcji, natura, kultura,
3. transport, komunikacja, wizerunek, zarządzanie środowiskiem (odpady, woda, zagrożenia).
przerwa na kawę
dalsza praca warsztatowa w 3 grupach tematycznych pod kierunkiem Marioli Platte, Macieja
Markiewicza i Sonii Priwieziencew: wypracowanie kryteriów i zasad uczestnictwa w sieci,
wybór liderów grup,

ponowne spotkanie 3 grup, wspólna praca, przedstawienie wniosków z warsztatu w
każdej z grup,
pytania, odpowiedzi, dyskusja
Obiad
Zakończenie warsztatu

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na miejsce warsztatu dla uczestników. Z
uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o pilne potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub e-mail najpóźniej DO
DNIA 17 LUTEGO 2010 - środa.
kontakt: Anna Pośnik – asystentka projektu
tel. kom. 605 064 320 e-mail: anna.posnik@sie.org.pl
Tomasz Włoszczowski - koordynator projektu
tel. kom. 725 994 964, e-mail: tomasz.wloszczowski@sie.org.pl
Warsztat organizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
oraz współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

patronat honorowy

