„ЄВРОПА В КОЖНОМУ СЕЛІ ”
15 років сільському зеленому туризму України
Міжнародна науково-практична конференція на тему:
„Інновації в сільському туризмі – стратегія розвитку
сільських територій”
Місце проведення:
м.Ужгород
Закарпатська область

Дата проведення:
29-30 квітня 2011 року

Перелік питань, які будуть розглядатися на конференції:
- Міжнародний досвід та європейські стандарти сільського туризму;
- Сільський туризм – можливості та загрози (проблеми);
- Якість та сталий розвиток у сільському туризмі – спосіб захистити та поліпшити
економічний і соціальний стан сільського населення;
- Якість сільського туризму - безпека і різноманіття навколишнього середовища;
- Інновації у сільському туризмі – знаки, піктограми;
- Системи якості „Українська гостинна садиба” та „Зелена садиба”.
Інші питання :
- Підсумки конкурсу „Українська гостинна садиба”, нагородження переможців;
- Нагородження у зв’язку з 15-річчям сільського туризму України.
Мета конференції:
- ознайомитися з міжнародним досвідом;
- визначити стан якості українського сільського туризму;
- показати найкращі практики українського сільського туризму;
- обговорити та рекомендувати управління системою якості шляхом спрощення,
уніфікацією та впровадженням єдиних знаків, піктограм;
- звернутися до законодавчого та виконавчого органів влади щодо формування
сприятливого нормативно-правового середовища для розвитку сільського туризму;
- прийняти стратегію подальшого розвитку сільського туризму України.
Учасники:
- представники законодавчого та центральних і місцевих органів виконавчої влади та
самоврядування;
- представники посольств та консульств іноземних держав в Україні;
- представники громадських організацій;
- тур оператори;
- власники об’єктів сільського туризму;
- дорадники та експерти-дорадники;
- представники наукових та навчальних закладів;
- представники засобів масової інформації;
- представники міжнародних проектів, які працюють в Україні.
1-2 травня 2011 року у м.Ужгород відбудеться винний фестиваль „Сонячний напій”.
Участь у фестивалі за бажанням учасників.
Умови участі:
Участь в роботі конференції безкоштовна
Проживання у готелі для закордонних учасників та гостей конференції за рахунок
приймаючої сторони.
Вартість проживання:
у готелі
- 160-170 грн. за добу з особи (номери двохмісні)
у сільській садибі – 75 грн. за добу з особи.

Заявки подавати до 10 квітня 2011 року згідно з формою, що додається.
Контакти організаторів:
тел. (03122) 33449, 0508215217, e-mail: tur_info@uzez.uz.ua

План заходів
проведення Міжнародної науково-практичної конференції на тему: „Інновації в
сільському туризмі – стратегія розвитку сільських територій”, присвяченої 15-ій
річниці створення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні
29 квітня
9.00-10.00

Зустріч учасників конференції. Реєстрація (готель-ранчо „Золота гора”)

10.00-10.30

Відкриття конференції. Вітальне слово:
-

голови Закарпатської обласної державної адміністрації п. Ледиди
О.О.;

-

голови Закарпатської обласної ради п. Балоги І.І.;

-

голови Всеукраїнської спілки розвитку сільського зеленого туризму
п. Васильєва В.П.

10.30-13.00

Пленарне засідання конференції (за окремим планом)

13.00-13.30

Кава-брейк

13.30-16.00

Продовження пленарного засідання конференції

16.00-17.00

Підведення підсумків конференції, прийняття заключної резолюції

17.00-18.00

Вільний час

18.00-20.00

Вечеря для гостей та учасників конференції
30 квітня

8.00-9.00

Сніданок

9.00-18.00

Виїзні практичні заняття у Мукачівському та Берегівському районах:

18.00-19.00

-

ознайомлення з роботою сільських садиб та можливостями
відпочинку у закарпатському селі;

-

майстер-клас з виготовлення сувенірної продукції, приготування
національних блюд;

-

знайомство з бджолярним господарством,
дегустаційного залу „Медовий дім”;

-

відвідування Музею виноробства у м.Берегово

відвідування

Повернення до м.Ужгород
1-2 травня

9.00-18.00

Участь у винному фестивалі „Сонячний напій” у м.Ужгород (за
бажанням учасників)

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему:
„Інновації в сільському туризмі – стратегія розвитку сільських територій”
з 29 до 30 квітня 2011 року
у Закарпатській області, с.Барвінок, готель-ранчо „Золота гора”
Шановний Учасник!
Просимо Вас підтвердити свою участь у конференції відправивши цю заяву на
нашу електронну скриньку tur_info@uzez.uz.uа або факс (03122) 33449
Назва Учасника

Контактна особа
Посада
Повна адреса
Телефон/Факс
Електронна
скринька
Сайт
Тема виступу у
конференції
(при бажанні)
Місце для підпису

Дата і

та печатки

місце:

Контактна особа: Марченко Олександр Іполитович,
тел. (0312) 61-43-55, ф. (03122) 3-34-49,
ел. скринька: tur_info@uzez.uz.ua
Будь ласка, заповніть та надішліть на електронну скриньку tur_info@uzez.uz.ua
чи факс (03122) 33449
до 10 квітня 2011 року!

