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Kraków, 27 czerwca}Dl7 t.

szanowni państwo,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na XVII
Ogólnopolskie Sympozjum AgroturysĘcznę pn. ,,Sieci wspóĘracy w turysĘce wiejskiej - stan
obecny i nowe wyzwania", które odbędzie się w dniach 12-14 września2017 rokuw województvitę
łódzkjmw Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO, w Smardzewicach, ul. Klonowa 16.
Sympozjum jest wydarzeniem cyklicznym stanowiącym forum integracji środowisk
skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń
pomiędzy nauką inst5rtucjami publicznymi i praktyką. Inicjatywę orgańzacji tegorocznej edycji
Sympozjum podj ęły wspólnie:

Konferencja jest dofinansowana z Progtamu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
w ramach Planu Operacyjnego Instytucj i Zarządzającej i Jednostki Centralnej KSOW na lata 20t62017. W ramach projekfu uczestnicy mĄą zapewniony bezpłatty udział obejmujący: program
merytoryczny - wykłady, seminaria tematyczne oraz wyjudy studyjne zgodnie zzńączonym
Programem ramowym; komplet materiałów konferencyjnych; dwa noclegi w pokojach 2-osobowych
w dniach l2-I4.09.20l7;vłyżryłvienieod obiadu 12.09.2017 do obiadu 14.11.2017.
Podróż z miejsca zarńeszkańa do Smardzewic oraz podróż powrotna jest organizowana
i finansowana indywidual nie przez uczestników.
Zgłoszeńa udziału w Sympozjum przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia
7 sierpnia 2017. Formularz zgłoszenia(w zaNączeńu) należy wysłać na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,OddziŃw Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
fax.12 424 05 05; e-mail: sympozjum@cdr.gov.p1 (skan).
zgłoszeńe stanowi zobowiązanie do pełnego uczestnictwa w konferencji.
Szczegółowe bieżąse informacje o Sympoąjum oraz formularze do pobrania w wersji elektronicznej
dostępne są na www.agroturystvka. edu.pllsympozium2O 1 7.
Z

powazaniem

Kontakt z Komitetem Pro gramowo -Or ganizac}rj n}zm
ElżbietaDziasek, tel. 12 424 05 23, e.dziasek@cdr.gov.pl,
Sylwia Filas, tęl.: I2 424 05 54, s.filas@cdr.gov.pl
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