
                                                                                                   

– Formularz zgłoszeniowy – 
NA KONFERENCJE, WARSZTATY, SPOTKANIA B2B I WYJAZD STUDYJNY 

Centrum Kongresowe Targów Kielce, ul. Zakładowa 1 

Dane uczestnika: 

Imię uczestnika  

Nazwisko uczestnika  

Pełniona funkcja  

Nazwa instytucji  

Adres instytucji 
 
 

Telefon  

Adres e-mail  

 

KONFERENCJA, SPOTKANIA B2B, WARSZTATY 
Kielce, 7 kwietnia 2017 r., piątek 

Zgłaszam udział w konferencji - 7 kwietnia, godz. 9:30 – 13:00 (zaznaczyć w okienku)      

 Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich 

 
Zgłaszam udział w spotkaniu B2B - 7 kwietnia, godz. 14:00 - 17:00  (zaznaczyć w okienku)      

 Spotkania B2B przedstawicieli uzdrowisk z touroperatorami, partnerami zagranicznymi, 
ekspertami z zakresu turystyki prozdrowotnej, innowacji w turystyce, marketingu 
turystycznego, zdrowego stylu życia itp. 

  

Zgłaszam udział w warsztacie - 7 kwietnia, godz. 14:00 - 17:00  (zaznaczyć w okienku)      
 Akupunktura i ziołolecznictwo w medycynie chińskiej 

 
WARSZTATY 

Kielce, 8 kwietnia 2017 r., sobota 

Zgłaszam udział w warsztacie - 8 kwietnia, godz. 10:00 -11:30 (zaznaczyć  JEDEN wybrany temat)       

 Warsztaty jogi hormonalnej - zajęcia o charakterze praktycznym  

 Tworzenie innowacji w turystyce zdrowotnej jako inteligentnej specjalizacji regionu 

świętokrzyskiego 

 Panel ekspercki Polskiej Organizacji Turystycznej 

 

Zgłaszam udział w warsztacie - 8 kwietnia, godz. 12:00 – 13:30 (zaznaczyć  JEDEN wybrany temat)     

 Substancje bioaktywne naturalnie występujące w żywności – innowacja  

w prewencji i leczeniu chorób, odchudzaniu i poprawie jakości życia 

 Warsztat „W czym tak naprawdę skuteczna jest apiterapia?” 

 Akupunktura i ziołolecznictwo w medycynie chińskiej 

 

 



                                                                                                   
 

WYJAZD STUDYJNY (płatny) 
Kielce, 8 kwietnia 2017 r., sobota, w godz. 14:30 – 20:00 

 

Zgłaszam udział w wyjeździe studyjnym - 8 kwietnia, godz. 14:30 – 20:00 (zaznaczyć w okienku)     

 Wizyta z Miłkiem na „Szlaku Wokół Słońca” (gospodarstwa agroturystyczne  

w okolicach Buska-Zdrój)  

 

Koszt uczestnictwa w wyjeździe studyjnym wynosi 90,00 zł brutto i obejmuje koszty organizacyjne 
(m.in. transport, bilety wstępu, degustacje i kolację, obsługę przewodnika).            

Wyjazd autokarem spod budynku Targów Kielce, ul. Zakładowa (brama wjazdowa nr 3), o. godz. 14.30 

 
Warunkiem udziału jest przesłanie do dnia  27 marca 2017 r. dowodu wpłaty e-mailem na adres: 
m.donoch@vp.pl 
Opłatę za udział w wyjeździe studyjnym proszę przekazywać na konto:  
BS: Busko-Zdrój 
Nr konta: 50 8480 0004 2001 0000 9922 0001  
Buskie Samorządowe Centrum Kultury ,  28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 22  
Tytuł przelewu: Wyjazd studyjny AGROTRAVEL 2017, imię i nazwisko uczestnika  
W przypadku konieczności wystawienia rachunku proszę przesłać dane płatnika na adres: m.donoch@vp.pl 

 

Wypełniony formularz proszę przesłać w terminie do dnia 27 marca 2017 r. (poniedziałek): 
 na adres e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel  
 lub pocztą na adres  

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 
ul. Ściegiennego 2 pok. 32, 25-033 Kielce, Polska  

 

Warunki uczestnictwa: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalną Organizację Turystyczną 

Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 2/32  dla potrzeb niezbędnych do procesu 

rekrutacji i późniejszego kontaktu z uczestnikami bloku konferencyjno-warsztatowego, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a także 

udostępnienia  organizatorom AGROTRAVEL  w celu rozliczenia dofinansowania. Wiem, że przysługuje mi prawo 

dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia w przypadkach określonych w ww ustawie. 

 Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa  

 
 

 

…………………………………………… 

 

……………………… 

 

…………………………………………………… 

 

……………………………… 

Miejscowość Data 
Podpis i pieczęć osoby 

 uprawnionej do zgłoszenia 
Pieczęć firmowa 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące targów, konferencji, spotkań B2B, warsztatów oraz wyjazdu studyjnego  
dostępne są na stronie www.agro.travel  

 


