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

"Budowanie sieci turystycznej”
Seminarium odbędzie się w dniu 19 stycznia 2010
Pałac Łochów, ul. M. Konopnickiej 1, Łochów
Zapraszamy na kolejne już spotkanie, tym razem naszymi gośćmi zagranicznymi będą Andreas Purt –
dyrektor austriackiego przedsiębiorstwa turystycznego Mostviertel, którego działalność opiera się na
tzw. „trasie gruszkowej”, Trine Grann nasza norweska partnerka, specjalistka w doradztwie i ekspert od
budowania sieci turystycznych. Przewidziane są także 2 wykłady polskich ekspertów oraz praca
warsztatowa.
Program warsztatu
09.00 – 09.30
09.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.15
13.15 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 - 16.30
16.30

Część I teoretyczna
rejestracja uczestników,
wykład Andreas Purt Austria Mostviertel – przykład sieci i trasy turystycznej w Dolnej Austrii
wykład Krzysztof Florys Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska Kraków „Szlaki Greenways
jako przykład sieci turystycznej”
wykład „Zielone Gościńce” Opolskie Stowarzyszenie Integracji Lokalnej
przerwa na kawę
Trine Grann Norwegia – norweskie sieci turystyczne: Inderoy Golden Route i Great Life
Company
Część II warsztatowa
wspólna praca warsztatowa pod kierunkiem Sonii Priwieziencew: korzyści z uczestnictwa w
sieci; kryteria; prawa i obowiązki: propozycje, postulaty; zebranie i podsumowanie
wniosków. Wstępna rekrutacja do sieci.
pytania, odpowiedzi, dyskusja
Obiad
Zakończenie seminarium

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 12 STYCZNIA 2010 - wtorek.
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

