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Regulamin szkolenia „Przyzagrodowy Chów Gęsi” 

 

§1. Organizator szkolenia 

1. Organizatorem szkolenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego 

działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy 

placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń. 

 

§2. Warunki uczestnictwa w szkoleniu 

1. W bezpłatnym szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy obszarów wiejskich 

zainteresowani podjęciem działalności ukierunkowanej na chów gęsi. 

2. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać WNIOSEK O UCZESTNICTWO w 

szkoleniach wraz z podpisanymi załącznikami.  

3. Wniosek należy przesłać w terminie od 11grudnia 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku: 

• na e-mail: i.gorska@kujawsko-pomorskie.pl lub rw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl 

• Pocztą (decyduje data wpływu wniosku do Organizatora) na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Departament Rolnictwa i Geodezji, 

Plac Teatralny 2,  

87-100 Toruń  

z dopiskiem: „Przyzagrodowy Chów Gęsi”. 

4. Uczestnik może wziąć udział w jednym z trzech miejsc szkolenia tj.: 

• w Toruniu - Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 

• w Bydgoszczy - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, 

ul. Jagiellońska 9, 85-097 Bydgoszcz 

• w Zarzeczewie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział 

Zarzeczewie, ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3  

5. Przewidywany termin szkoleń - styczeń, luty w 2020 roku  

 

§5. Informacje o szkoleniach 

1. Uczestnicy biorący udział w bezpłatnych szkoleniach akceptują termin i zobowiązują się 

do osobistego przybycia na własny koszt. 

2. Zgłaszając udział w szkoleniu i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się 

postanowieniom Regulaminu Szkolenia i akceptuje jego treść. 

3. Planujemy cykl trzech szkoleń przy wsparciu Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi 

4. Głównym prelegentem będzie dr inż. Halina Bielińska 

5. Szkolenia będą składać się z następujących bloków tematycznych 

• Chów gęsi systemem przyzagrodowym, 

• Przetwórstwo produktów z gęsi, 

• Rolniczy handel detaliczny szansą na  legalną sprzedaż produktów przetworzonych. 

6. Obok szkoleń odbędą się warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny. 

7. Organizator rości sobie prawo do zmiany określonych w niniejszym regulaminie terminu 

szkoleń.  

8. Informacja ewentualnej zmianie daty bądź godziny zostanie przekazana na stronie nie 

później niż dwa dni przed nowo wyznaczonym terminem. 
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§6 Postanowienia końcowe 

1. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie. 

2. Administratorem danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Dane podane przez uczestników zostaną wykorzystane tylko na potrzeby 

realizacji szkolenia. 

3. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady szkolenia i jest  

udostępniony na stronie Organizatora www.kujawsko-pomorskie.pl 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 


