
    

 

 
 

 

Z a p r o s z e n i e 
 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej wraz z partnerami - Uniwersytetem Preszowskim w 
Preszowie i Uniwersytetem Rzeszowskim realizują w ramach projektu współpracy transgranicznej o 

nazwie „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość” 
bezpłatne szkolenia na temat wsparcia przedsiębiorczości w turystyce wiejskiej. 

Grupą docelową są studenci i absolwenci szkół średnich / wyższych, bezrobotni mieszkańcy 
zainteresowani przedsiębiorczością w obszarze turystyki wiejskiej, jak też wszyscy inni zainteresowani 

edukacją w tej problematyce. 
Podczas szkoleń będziecie mieli możliwość za pośrednictwem nowoczesnej edukacji uzyskać wiedzę 
teoretyczną oraz praktyczną, jak też umiejętności niezbędne do prowadzenia biznesu i działalności w 

turystyce wiejskiej (założenie przedsiębiorstwa, ustawodawstwo w warunkach SK/PL, zarządzanie 
przedsiębiorstwem, marketing, zarządzanie), z wykorzystaniem przyrodniczego i kulturowego potencjału 

obszaru pogranicza PL-SK. Częścią szkolenia jest też trening praktyczny - warsztaty. 
Więcej informacji można uzyskać z załączonego programu. 

 
Podczas szkoleń każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji tablet, gdzie zapisane będą różne materiały i 

formularze, dotyczące tematyki szkolenia. Będzie można wpisywać do nich uwagi, dlatego polecamy 
zabranie ze sobą nośnik USB, aby zapisać i pobrać dane. 

 
Szkolenia odbędą się na pograniczu polsko-słowackim, w następujących terminach: 
 

1. turnus Obiekt agroturystyczny Slnečný Majer, Stebnicka Huta 14.-16. 02. 2018 

2. turnus Hotel Chutor Kozacki, Łukowe 19.-21. 02. 2018 

3. turnus Hotel Pałac Olszanica, Olszanica 26.-28. 02. 2018 

4. turnus Hotel Chutor Kozacki, Łukowe 05.-07. 03. 2018 

5. turnus Obiekt agroturystyczny Slnečný Majer, Stebnicka Huta 14.-16. 03. 2018 

6. turnus Obiekt agroturystyczny Slnečný Majer, Stebnicka Huta 21.-23. 03. 2018 

7. turnus Obiekt agroturystyczny Slnečný Majer, Stebnicka Huta 26.-28. 03. 2018 

8. turnus Hotel Pałac Olszanica, Olszanica 04.-06. 04. 2018 

 
 
 

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym turnusie. 
 

W przypadku zainteresowania należy wysłać wypełnione zgłoszenie (w załączniku e-maila) na 
kancelaria@zrovit.sk, 

W przypadku niejasności prosimy o kontakt również pod adresem e-mail lub pod numerem telefonu +421 
905 498 802. 

 
Absolwenci szkolenia będą mogli wziąć udział w dwudniowej wycieczce na pograniczu PL/SK, planowanej 

na miesiące kwiecień-maj 2018. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń w razie potrzeby. 
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