
POZVÁNKA — WORKSHOP

PROCYON, o.s. Vás zve na vzdělávací setkání SOUDOBÉ VYUŽITÍ 
PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ PŘI ROZVOJI VENKOVA konaného  
v rámci projektu „Nemít střechu? …jó to vadí!“

Workshop je určen všem, koho zajímá využití přírodních materiálů 
v soudobém stavitelství na venkově.

V rámci vzdělávání budete lektorem dopoledne teoreticky seznámeni se současným 
trendem využívání přírodních materiálů. S výsledky reálného využití pak budete 
mít možnost se seznámit po obědě při odpolední praktické ukázce na novostavbě 
nové turistické odpočívky v blízkosti NPR Větrníky a zapojit se do realizace zelené 
střechy. Pracovní oděv s sebou. Občerstvení po celý den zajišteno.

Vzdělávání bude probíhat pod vedením externího lektora na dané téma. Počet účastníků je omezen.

Jak se přihlásit:

PŘIHLÁŠKA:
Vyplňte přihlášku  
v příloze mailu

OSOBNĚ:
pospisil@ps-pm.cz
tel.: 603 219 663

Více informací o projektu:  www.procyonletonice.cz

KDE: areál PROCYON a NPR Větrníky, k.ú.Letonice
KDY: sobota 17. srpen 2013, 8.30–16.30 hodin

 

 

 

Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA 
 
soudobé využití pírodních materiál pi rozvoji venkova 

 konaného v rámci projektu „Nemít stechu? .. jó to vadí !!“  
 

Touto přihláškou se závazně přihlašuji na školení. 
 
 
Jméno  a příjmení uchazeče : ________________________________________________________ 
 
Adresa uchazeče/sídlo subjektu :  ______________________________________________________ 
 
Věk uchazeče:  _________________________  Typ uchazeče *): ______________________________ 
 
Telefon : _________________________ email :  ___________________________________________ 
 
Termín  školení **): 

   17.08.2013, 08:30 až 16:30 hod. 
 
Přihlášku zašlete písemně nebo elektronicky na adresu PROCYON , o.s. Nová 449, 683 35 Letonice,  
email pospisil@ps-pm.cz.  
 
Školení  je bezplatné. Nealko nápoje a oběd je rovněž pro uchazeče zajištěn bezplatně v místě školení. 

 
Bližší informace lze získat na www.procyonletonice.cz/projekty 2013,  
nebo telefonicky na č. +420 603446179 – Daniela Pospíšilová, +420 603219663 – Jiří Pospíšil 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
*) Typ úchazeče : 
MP - mikropodnik ( s méně než 10 zaměstnanci a s ročním obratem do 2 mil. €) 
SZ - soukromý zemědělec 
OSVČ – jiná osoba OSVČ 
NO – nezisková orgranizace 
VS – veřejná správa - obec 
J – jiné, např. osoba, jenž má zájem o zahájení 
podnikatelské činnosti 
 
 

Poznámka : 

 

Vlastní pracovní odv s sebou !! 

 

 


