
 
Operacja do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017 przez 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 

Formularz zgłoszeniowy na  

warsztaty  „Cztery Pory Roku w Dolinie Wisły” 

 

Tematyka: Pakiety turystyczne Zakola Dolnej Wisły w zintegrowanym produkcie turystyczno – 

kulinarnym „Poznaj Smak Doliny Wisły – Niech Cię Zakole” 

 
Proszę zaznaczyć TYLKO 1miejsce. Jeden uczestnik może uczestniczyć TLKO w 1 warsztacie 
 

 na Zakolu Dolnej Wisly w m. Gzin w dniu 10 maja 

 „U Mennonitów” w Chrystkowie w dniu 13 maja 

 na Kociewiu w m. Żur w dniu 18 maja 

 na Ziemi Dobrzyńskiej w m. Wielgie w dniu 24 maja 
 

Imię i Nazwisko oraz adres uczestnika/czki:  

 

 

Prowadzona działalność – nazwa i dane kontaktowe: 

 

 

 

 

Charakterystyka i zakres prowadzonej działalności: 

 

 

 

 

Oferta - opis produktu/usługi do zaoferowania w pakiecie turystyczno - kulinarnym w oparciu o 

prowadzoną działalność: 

 

 

 

 

 

Kto może uczestniczyć w projekcie? Proszę właściwą formę podkreślić: gospodarstwa 

agroturystyczne, zagrody edukacyjne, parki rozrywki, rękodzielnicy i wytwórcy produktów lokalnych – 

rolnicy i hodowcy oferujący tego typu surowce i produkty, restauratorzy oferujący produkty i potrawy 

regionalne, wioski tematyczne, obiekty architektury i zabytki, lokalne organizacje turystyczne, 

przewodnicy oraz przedstawiciele samorządów zajmujący się promocją turystyki.  

 

           

 

Podpis uczestnika/czki 



 
Operacja do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017 przez 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 

 

Termin i miejsce warsztatów: 10 maja 2016 roku - Agroturystyka "GZINIANKA" Irena i Jerzy 

Tomkiewicz Gzin 76   86-070 Dąbrowa Chełmińska TEL./FAX; +48 52-38-16-152 KOM. 514-814-308,  

509-925-876  e-mail: gzinianka@agro.turystyka.pl 

 

Termin i miejsce warsztatów: 13 maja 2016 roku- "Agroturystyki "U Mennonity" Chrystkowo 21 

A, tel. 696 422 723; 

Miejsca warsztatów na Kociewiu w m. Żur w dniu 18 maja i na Ziemi Dobrzyńskiej w m. Wielgie w 
dniu 24 maja zostaną podane w późniejszym czasie. 
 

Ilość uczestników: 12 osób wyłonionych w toku rekrutacji wg kryteriów określonych w programie 

operacji KSOW. 

Zgłoszenia na warsztaty proszę przesłać pocztą elektroniczną do dnia 5 maja 2016, na adres:  

biuro@tlok.pl do Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych 

„TŁOK”, ul. Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń; tel. 500 127 355;  
 

Szczegółowe informacji dot. programu warsztatów udziela partner projektu PHS Lenart – Piotr 

Lenart tel. 602 402 248; niechciezakole@onet.pl; https://www.facebook.com/niechciezakole 

  

Lista zakwalifikowanych uczestników będzie dostępna na stronie www.tlok.pl w ciągu 4 dni od 

daty zamknięcia naboru. 
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