ПОВІДОМЛЕННЯ
Окружна Спілка Конярів в Жешуві
та
Науково-виробнича Асоціація «Племконецентр» в Солочині
(Україна)
оголошує набір на навчання учасників з України
«Основні цілі і принципи розведення коней гуцульської породи»
У рамках проекту «Створення Польсько-Українського центру розведення та популяризації
коней гуцульської породи», що реалізовується у рамках Програми Транскордонного
Співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2013.
Термін проведення навчання: І тур:
5 - 7 листопада 2013 р. (планований приїзд 4
листопада увечері, виїзд 8 листопада вранці після сніданку)
II тур:
12 - 14 листопада 2013р. (планований приїзд 11
листопада увечері,
виїзд 15 листопада вранці після
сніданку)
Місце підготовки: заняття проходитимуть в Польщі, в селах: Рудавка Риманівська і
Оджехова.
Форма навчання: лекції, практичні вправи в групах з конями, навчальний виїзд до
спеціалізованих тваринницьких господарств.
Кількість учасників навчання: 20 осіб з України (у двох раундах по 10 осіб). У навчанні
візьме також участь 60 осіб з Польщі (у двох раундах по 30 осіб).
Вимоги для учасників:
1/. Повнолітні особи.
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2/. Конярі гуцульської породи, а також особи, пов'язані з вирощуванням і розведенням
гуцульських коней.
3/. В першу чергу учасниками можуть бути особи з території, обійнятої Програмою
Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 головних регіонів
підтримки і прилеглих регіонів (точна інформація за вказаною в оголошенні адресою).
Витрати участі в навчанні, зокрема: чотири нічліги, харчування, викладачі, перекладач,
навчальні матеріали українською мовою, страхування, проїзд під час навчального виїзду і
проїзд від та до прикордонного переходу Шегині/Медика будуть профінансовані з коштів
реалізованого Проекту.
Решту інформації, в тому числі детальну тематичну сферу підготовки можна отримати в
бюро Науково - Виробничої Асоціації «Племконецентр» в Солочині. Всі учасники навчання
отримають свідоцтва (сертифікати українською мовою) про проходження навчання з
інформацією про сферу підготовки, а також кількість навчальних годин.
Набір на навчання проводитиметься Науково - Виробничої Асоціації «Племконецентр» в
період з 30 вересня до 23 жовтня 2013 р. або до моменту вичерпання ліміту. Заявки на
участь в підготовці потрібно посилати виключно на доданому формулярі на адресу:
Науково-Виробнича Асоціація «Племконецентр» в Солочині
89320 Закарпатська область, Свалявський район,
Село Голубине, 735 E
Україна
050 75 63 428
Електронна пошта: nva_plemkonecentr@ukr.net або mirosza@vp.pl
Після завершення набору, всі учасники яких було прийнято на навчання будуть
поінформовані про час та місце початку навчання, а також будуть обізнані із детальною
програмою 3-денного Семінару.
Мирослав Головач
Директор НВА «Племконецентр» в Солочині
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