Pozvánka na študijnú cestu do Poľska
Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva v termíne 14.-15.03.2019
na študijnú cestu do Poľska, zameranú na výmenu skúseností, inovácie, príklady dobrej praxe
prezentované v pastierskom centre a v inovatívnom inkubátore. Študijná cesta bude spojená
aj s návštevou medzinárodnej výstavy poľnohospodárskej techniky AGROTECH 2019
v Kielcach. Študijná cesta je určená pre začínajúcich poľnohospodárov, ako aj pre mladých
a malých farmárov.

Fotografia použitá z: https://www.targikielce.pl/en/24th-international-fair-of-agricultural-techniques-agrotech,14699.htm

Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. Časy v programe sú
orientačné.
Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom výdavky za ubytovanie (ubytovanie
je zabezpečené v 2 lôžkových izbách), obed, večeru, raňajky, dopravu, tlmočenie počas
návštev, vstup do vybraných objektov a na výstavu, a to z prostriedkov Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, prostredníctvom Technickej pomoci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 určenej na zabezpečenie aktivít akčného plánu
a prevádzky siete.

V prípade Vášho záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku najneskôr
do 06.03.2019 do 11:00 hod. e-mailom na sobona@arvi.sk . Záväzne registrovaným
účastníkom bude zaslaný potvrdzujúci email. Uprednostnení budú členovia NSRV SR.
V prípade, že sa chcete stať bezplatne členmi NSRV SR, môžete využiť pre registráciu
elektronický formulár, ktorý nájdete na webovej stránke www.nsrv.sk. V prípade otázok nás
môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 37 733 64 02 alebo prostredníctvom vyššie
uvedeného e-mailu.
Národná sieť rozvoja vidieka SR si vyhradzuje právo z osobitných dôvodov zrušiť
študijnú cestu.
Odporúčame účastníkom, aby si zabezpečili cestovné poistenie počas študijnej cesty.

Program študijnej cesty do Poľska
Štvrtok 14. marec 2019
6:45

Zraz účastníkov študijnej cesty na parkovisku Agroinštitút Nitra, Akademická 4,
949 01 Nitra

7:00

Odchod z Nitry do Koniakowa (cez R1 a D1 - smer Trnava, Trenčín, Žilina,
Čadca)

10:30

Návšteva Pastierskeho centra v Koniakowe (Centrum pasterskie v Koniakowe http://seroscypek.pl/) s odborným výkladom, ukážkou výroby tradičného syru
- „bundzu“, ochutnávka vyrobeného syru počas ukážky a hotových tradičných
regionálnych syrových produktov. Diskusia s majiteľkou farmy o možnostiach
čerpania štrukturálnych a investičných fondov v Poľsku. Návšteva trvá cca 1,5
hodiny.

12:00

Obed pre účastníkov

13:00

Odchod z Koniakowa do Zakrzówa

15:00

Návšteva a prehliadka zariadenia “Inkubator Kuchenny“ v Zakrzówe
(http://www.inkubator-kuchenny.pl/)
spojená
s odborným
výkladom
a ochutnávkou produktov. Ide o projekt, ktorého hlavným partnerom je MAS
,,Gościniec 4 żywiołów”. V inkubátore môžu lokálni farmári, ako i malé firmy
využívať priestory a vybavenie inkubátora za účelom výroby vlastných
produktov. Návšteva trvá cca 1,5 hodiny.

16:30

Odchod zo Zakrzówa do Kielc

19:30

Príchod na miesto ubytovania (v meste Kielce, resp. blízke okolie do 30 km) ubytovanie účastníkov

20:00

Večera v ubytovacom zariadení

Štvrtok 15. marec 2019
7:00 - 8:30

Raňajky pre účastníkov študijnej cesty v ubytovacom zariadení

9:00 - 9:30

Odchod autobusom/minibusom na výstavu AGROTECH 2019 (adresa
výstaviska Targi Kielce: Zakladowa 1, 25-672 Kielce); otváracie hodiny od 10:00
– 17.00 hod. - čas odchodu z ubytovania závisí od vzdialenosti ubytovania

10:00

Návšteva medzinárodnej výstavy poľnohospodárskej techniky AGROTECH
2019 - individuálny program

16:00

Odchod autobusom/minibusom z výstavy AGROTECH 2019 - smer Krakow,
Trstená, Ružomberok, Banská Bystrica, Nitra

cca 23:00

Príchod na parkovisko Agroinštitút Nitra, Výstavná 4, 949 01 Nitra

Prihláška
na študijnú cestu do Poľska
Meno a priezvisko: ................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .......................................................................................
Názov subjektu + IČO: ...........................................................................................
Adresa / sídlo subjektu: .......................................................................................
Telefonický kontakt: .............................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................
Číslo cestovného dokladu (č. OP): .......................................................................
Dátum narodenia: .................................................................................................
Touto prihláškou sa záväzne prihlasujem na študijnú cestu do Poľska, v termíne
14 - 15. marca 2019.

........................................................
(podpis)
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podpisom prihlášky udeľujem súhlas Agentúre pre rozvoj vidieka,
Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške
na aktivitu za účelom registrácie účastníka aktivity a zabezpečenia služieb súvisiacich
so študijnou cestou. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli
poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve
tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

