Strokovna ekskurzija LAS-DBK

«Skupaj razvijamo podeželje«
Vljudno vas vabimo na strokovno ekskurzijo, ki jo organizira Lokalna akcijska skupina
Dolenjska in Bela krajina in bo v četrtek, 23.5.2013.
Strokovna ekskurzija je namenjena vsem, ki ste že sodelovali v projektih sofinanciranih s
strani Lokalne akcijske skupine in programa LEADER, t.j. predstavnikom društev, občin,
zavodov in drugim, ki ste ali se nameravate aktivno vključiti v razvoj podeželja preko
programa LEADER. Ekskurzija bo potekala po Dolenjskem, kjer si bomo ogledali projekte, ki
so jih prijavitelji uspešno zaključili in so že del ponudbe, tako za lokalno prebivalstvo, kot za
prihajajoče goste.
Program:
08.00
08.45
10.00
10.30
12.00
13.30
16.00
16.30

odhod iz Črnomlja (pred gradom, vstop udeležencev iz Bele krajine)
Genska banka – stare sadne vrste, Občice
Avtobusna postaja Novo mesto (vstop udeležencev iz Dolenjske)
Tematski naravoslovni dan Obora Ruperč vrh, Ruperč vrh in malica
Pustolovski park, Otočec
Dobrote Dolenjske, Trebnje, predstavitev LAS-DBK, kosilo
Dežela kozolcev, Šentrupert
odhod

Ogledi bodo strokovno vodeni.
Strokovna ekskurzija, vključno s prehrano, je za udeležence brezplačna, saj je krita iz
sredstev Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina.
Več informacij na tel številki 040 593 191 (Gregor) ali na gregor.jevscek@ric-belakrajina.si.

Vljudno vabljeni!

Prijavnica na Strokovno ekskurzijo LAS-DBK

«Skupaj razvijamo podeželje«
23.5.2013
Ime in priimek
Organizacija
Naslov
Telefon in e-pošta
Dodatna
prijavljena oseba
(v primeru
razpoložljivih
mest)
Prijava je možna preko priložene prijavnice, katero po elektronski pošti pošljete na naslov
gregor.jevscek@ric-belakrajina.si ali pošljete po navadni pošti na naslov RIC Bela krajina, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za prijavo je ponedeljek, 20.5.2013.
Število mest je omejeno, sprejemamo enega predstavnika na organizacijo. V primeru, da bo
prosto še kakšno mesto, sprejmemo tudi drugega udeleženca iz organizacije, na podlagi
vrstnega reda prejema pošte.
S prijavo na izlet se strinjate, da LAS DBK shrani vaše podatke ter jih uporablja z namenom
promocije in informiranja o programu LEADER.

