,,Realizacja projektu przy wsparciu „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

nazwisko i imię

miejscowość, data

adres
tel. stacjonarny, kom.

adres e-mail:

strona www:
Miejsce pracy lub/i działalności zawodowej/społecznej/ stowarzyszenie - funkcja
KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w trzydniowym szkoleniu organizowanym przez Gdańskie Stowarzyszenie
Agroturyzmu w ramach realizacji projektu „Jakość i specjalizacja oferty warunkiem
rozwoju gospodarstw agroturystycznych oraz rozwoju turystyki wiejskiej
województwa pomorskiego.”
Realizacja projektu przy wsparciu „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz we współpracy z partnerami projektu:
1.
2.
3.
4.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej ,,Słowiniec’’
Słupskie Stowarzyszenie Agroturystycznym "Pomorzanie i Kaszubi"
Powiatowe Stowarzyszenie "Agro-Kaszuby" Powiatu Bytowskiego

Zgłaszam udział w terminie ( skreślamy termin, w którym nie weźmiemy udziału ):
1. 23.09.2016 – 25.09.2016
2. 21.10.2016 – 23.10.2016
Uczestnikom szkolenia w ramach projektu zapewnia się bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie,
oraz materiały szkoleniowe. Dojazd w własnym zakresie.
Zobowiązuję się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu.
Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres pocztowy
lub e-mail: drag@agroturystyka.pl
Informacje dodatkowe: 602 305 330
Krystyna Drąg
Ul. Derdowskiego 15a
83-441 Wiele
…
podpis uczestnika szkolenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i
realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z
2015r., poz. 2135).

Program szkolenia:
Dzień 1 – 6h:
1100 - 1145 - przyjazd uczestników i zakwaterowanie
1200 - 1330-- Uwarunkowania prowadzenia działalności

turystycznej na wsi:
Trendy - zjawiska i procesy społeczne mające wpływ na rozwój turystyki wiejskiej i
konsekwencje dla sektora turystycznego;

1330 - 1430 - Obiad
1430 - 1600

1. Jakość techniczno-usługowa: Wymagania kategoryzacyjne
2. Ogólne: dotyczące obiektu i podstawowych usług świadczonych w obiekcie (oznakowanie,
oświetlenie, nawierzchnie, parkingi).

Standardy dla poszczególnych kategorii bazy noclegowej:

Pokoje gościnne

Samodzielne Jednostki Mieszkalne (SJM)

1600 - 1615 - Przerwa kawowa
1615 - 1745

1. Kwatera wiejska - Wypoczynek u rolnika jako specjalizacja
2. Usługi mające wpływ na komfort pobytu i wypoczynku turystów.
3. Zagospodarowanie części rekreacyjno-wypoczynkowej, estetyka zagrody.
4. Specjalizacje – minimalne wymagania.
5. Kwatera wiejska a ochrona środowiska

1830 - kolacja
Dzień 2 – 8h

0800 - 0845 - śniadanie
0900 - wyjazd studyjny – w trakcie obiad, i kawa

1.

Wyjazd studyjny – ocena obiektów pod względem usytuowania, wyposażenia, ilości
świadczonych usług, porównanie standardów w różnych obiektach, w tym w pokojach gościnnych
oraz samodzielnych jednostkach mieszkaniowych (dalej: SJM).
W trakcie wyjazdu wypełnienie ankiety oceniającej wraz z końcową subiektywną ocenę każdego
uczestnika.

1615 - 1745 - Powrót: praca w grupach: Zebranie wyników ankiet.
1830 - kolacja
Dzień 3 – 5h
0800 - 0845 - śniadanie
0900 – 1030 - Dyskusja,

wnioski, ocena jakości usług Omówienie wyników ankiet:
Mierzalne oceny:
Niemierzalne oceny:

1030 – 1045 – przerwa kawowa
1045 - 1300

1.
2.
3.
4.
5.

1315 - obiad

Wnioski: główne czynniki wyboru oferty przez klienta
Różnice w przygotowaniu oferty dla klienta w sezonie i poza sezonem.
Podsumowanie: atuty mojego obiektu
Planowane zmiany i dlaczego?
Podsumowanie szkolenia i wręczenie zaświadczeń

