Szkolenia dla branży turystycznej
na terenie województwa
podkarpackiego

SZKOLENIE VIi
Zrównoważony rozwój turystyki

14 października 2022 • godz. 10:00 - 15:00 • ZAJAZD POD CARYŃSKĄ
Ustrzyki Górne 1a, 38-713 Ustrzyki Górne
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program
§ O ekoturystyce słów kilka
§ Ekomuzea i zielone szlaki greenways - pomysł na rozwój społeczno-ekonomiczny okolicy
i regionu w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowo-historyczne
§ Gry terenowe: questy, gry miejskie i geocaching – sposób na uatrakcyjnienie oferty
turystycznej
§ GoToCarpathia – system certyfikacji usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach
Wschodnich
§ Zielony marketing
§ Prezentacja ekoturystycznych doświadczeń i oczekiwań uczestników
§ Wypracowanie w grupach pomysłów na nowe podkarpackie produkty ekoturystyczne

prowadzący

organizator

BOGDAN PYZOCHA
Prezes Fundacji Bieszczadzkiej, specjalista ds. ekoturystyki.
Pomysłodawca, koordynator i realizator przedsięwzięć z zakresu
ekoturystyki, produktu lokalnego i ekonomii społecznej na
obszarze
pogranicza
polsko-słowacko-ukraińskiego.
Swoje
doświadczenie zawodowe rozwijał i rozwija w Bieszczadach,
gdzie mieszka. Ekoturystyka jest dla niego źródłem rozwoju
regionu
i
potencjałem,
który
należy
wspierać.
Swoimi
doświadczeniami dzieli się z osobami z innych regionów Polski
oraz spoza Polski jako doradca i szkoleniowiec. Najważniejsze
przedsięwzięcia Fundacji Bieszczadzkiej, które współtworzył i w
których uczestniczy to: 1) Zielony Rower – Greenway Karpaty
Wschodnie
(od
2004):
międzynarodowy
rowerowy
szlak
dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego
oparty
na
idei
„greenway”, przebiegający wokół Międzynarodowego Rezerwatu
Biosfery Karpaty Wschodnie; 2) Ekomuzea Karpackie (od 2005):
ochrona zasobów naturalnych i kulturowych poprzez tworzenie
lokalnych produktów ekoturystycznych i promocję lokalnych
wytworów; 3) Biuro EkoPodróży ZIELONY ROWER (od 2006), które
w sposób kompleksowy przygotowuje oraz organizuje wyjazdy w
różne zakątki Karpat Wschodnich; 4) System certyfikacji
GoToCarpathia (od 2010) – certyfikaty przyznawane są za
wysokiej jakości produkty i usługi ekoturystyczne w Karpatach
Wschodnich.

instytucja finansująca

kontakt
Projekt pt. "Szkolenia dla branży
turystycznej na terenie województwa
podkarpackiego"
jest finansowany ze środków Województwa
Podkarpackiego
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kogo zapraszamy
Szkolenie jest dedykowane osobom związanym z branżą turystyczną na terenie
województwa podkarpackiego, w tym m.in.: pracownikom punktów informacji
turystycznej, przewodnikom turystycznym, przedstawicielom biur podróży,
pracownikom obiektów noclegowych i gastronomicznych, jak również pracownikom
działów zajmujących się rozwojem turystyki w samorządach lokalnych i organizacjach
pozarządowych.

zapisy i zasady udziału w szkoleniu

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego dostępnego pod
linkiem:

https://forms.gle/MVja6zvsV3QJx3n19

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają ew.
koszty dojazdu. Zgłoszenia zbieramy do 11 października 2022 r.

Miejsce i godziny szkolenia

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 10.00-15.00 w ZAJAZD POD CARYŃSKĄ
(Ustrzyki Górne 1a, 38-713 Ustrzyki Górne)

BIESZCZADZKI UNIWERSYTET LUDOWY
Misją Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego
jest integrowanie społeczności wokół dobra wspólnego – Bieszczadów.
Nasze kluczowe ścieżki działania to:
tożsamość (etnografia), rozumiana jako pokazywanie tego co jest wytworem pracy i myśli
ludzkiej,
natura, czyli to co zastaliśmy, a co koi nasze serca i dusze,
relacje to co sprawia, że możemy budować wokół dobra wspólnego.
Naszą misję realizujemy poprzez pokazywanie: etnosów Bieszczadów (grup zamieszkujących
Bieszczady dawniej i dziś, w tym społeczności kresowej, Bojków, Łemków, Cyganów), kobiet
Bieszczadów oraz miejsc wokół nas (czyli zjawisk przyrody, które są nam mniej lub bardziej
znane).

więcej informacji o nas:
https://www.facebook.com/bieszczadzkiul
https://bieszczadzkiul.pl/

organizator
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KOORDYNATOR MERYTORYCZNY
PROJEKTU:
Krzysztof Szpara
e-mail: kszpara@o2.pl
BIESZCZADZKI UNIWERSYTET LUDOWY
e-mail: bieszczadzkul@gmail.com
tel: 667 048 313

