přihláška
Termíny jednotlivých běhů

A
B
C
D

9. 3. - 10. 3.
13. 4. - 14. 4.
11. 5. 5.
12
15. 6. 6.
16
27. 6. 6.
29
10. 8. 8.
11
19. 9. 9.
23
19. 10. 10
20
30. 11. - 1. 12
11
11. 1. 1.
12

Bioakademie

E
Švýcarsko
F
G
H

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008

Prosíme, zatrhněte ;
jméno, příjmení, titul

..........................................................................………
adresa...........................................................................
......................................................................................
tel..................................................................................
e-mail............................................................................
firma, je-li plátce kurzu.................................................

cena kurzu
Cena celého kurzu je 3.000.- Kč
Cena zahrnuje školné, učební materiály (včetně
učebnice Ekologické zemědělství v praxi ve výši
415,- Kč), ubytování a stravování v domově
mládeže SŠ Jihlava, ubytování na exkurzích,
občerstvení a autobus.
Cena kurzu bez ubytování: 1.700.-Kč
Členové svazu PRO-BIO: 50% sleva
Vložné je splatné předem, po vyplnění závazné
přihlášky, před zahájením prvního běhu kurzu.
V ceně není zahrnuta:
Bioakademie - pro účastníky kurzu bude však
vyjednána výrazná sleva (min. 50% z vložného)
Nepovinná exkurze do Švýcarska
(odhad: cca 4.500.-Kč na osobu)

pořádá

Praktický kurz
ekologického
zemědělství
březen 2007 – leden 2008

Kurz je spolufinacovaný z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR.

kontakt

......................................................................................
IČO..................................DIČ........................................
plátce kurzu

firma

forma úhrady

faktura

soukromá osoba
složenka

Institut pro ekologické zemědělství a
udržitelný rozvoj krajiny

bankovním převodem
na kurzu mne nejvíce zajímá:
………………………………………………………………
................................................................................
Nezapomeňte si, prosím, přečíst podrobné platební podmínky a další
ustanovení na druhé straně. Přihlášku podepište a zašlete na naši adresu.

Křížkovského 8
771 47Olomouc
Tel. 585 631 178 / 585 631 179
Mob. 603 251 916
www.bioinstitut.cz
e-mail:bioinstitut@seznam.cz

„poznejte s námi celý
hospodářský rok na
ekologickém statku“

místo konání
Základní část kurzu se bude konat v Jihlavě.
Teoretická část: Střední škola obchodu a
služeb, Karolíny Světlé 2, Jihlava
Praktická část: Biofarma Sasov (ekologické
hospodářství Josefa Sklenáře)
Exkurze: výjezd na jižní Moravu, na Bioakademii,
do Švýcarska a další exkurze do specializovaných
provozů
Kurz bude zahájen v březnu 2007 a bude
rozdělen do osmi soustředění (běhů) se začátkem
vždy v pátek odpoledne 15.30 (teoretická i
praktická část) a ukončen v sobotu odpoledne
15.30.

zaměření
Tato celoroční řada výjezdních kurzů je určena

všem zájemcům, kteří chtějí znát odpovědi
na klíčové praktické otázky přechodu
konvenčního zemědělství na ekologické.
Zaměříme se na zásadní rozdíly a odpovědi
důležité pro zvládnutí ekologického zemědělství
(EZ) v praxi.
Kurz je vhodný pro konvenční zemědělce,
mladé zemědělce, poradce, pracovníky
státní správy, kteří přicházejí s EZ do
styku v rámci agroenvironmentálních
programů a také pro ostatní zájemce,
kteří by chtěli v EZ pracovat.
Do kurzu budou zařazeni ti zájemci, kteří se
zaváží absolvovat celý cyklus.
Vzhledem k tomu, že v rámci kurzu budou
prováděna i praktická cvičení, je omezen počet
účastníků (1 skupina – max. 20 účastníků).
Zájemce budeme do kurzu zařazovat v pořadí,
jak se přihlásí a uhradí vložné. Na závěr bude
účastníkům vystaven certifikát o absolvování
kurzu.
Podmínkou je absolvování min. 6-ti běhů (lze
včetně Bioakademie a výjezdu do Švýcarska).

program*

spolupráce

A/ Základy živočišné produkce, chov krav bez tržní
produkce mléka
9. - 10. III. 2007

Biofarma Sasov (www.biofarma.cz)
Střední škola obchodu a služeb v Jihlavě
(www.ssos-ji.cz)

B/ Zásady rostlinné produkce, půda, ozimy,
meziplodiny, setí.
13. - 14. IV. 2007

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
(www.pro-bio.cz)

C/ Ochrana rostlin, regulace plevelů, základy
ekologického zelinářství
11. - 12. V. 2007
D/ Ekologické obilnářství, polní zelinářství,
vinohradnictví a pěstování bylin– výjezd na jižní
Moravu
15. - 16. VI. 2007
Bioakademie – Lednice n. Moravě,
konference o chovu prasat v EZ, exkurze
27. – 29. VI. 2007
E/ Ekologické krmivářství, mechanizace a sklizeň
obilovin, pěstování energetických plodin,
speciálních plodin a brambor, chov koní a
zájmových zvířat v EZ
10. - 11. VIII. 2007
Výjezd Švýcarsko (FiBL)
19. - 23. IX. 2007
F/ Ekologické ovocnářství, Chov dojnic, zakládání
porostů ozimů
19. – 20. X. 2007
G/ Ekologický chov prasat, ovcí a koz, trvalé travní
porosty
30.XI. – 1. XII. 2007
H/ Ekonomika EZ, Přechod na EZ, ekologické chovy
drůbeže, zhodnocení a ukončení kurzu.
11. – 12. I. 2008

*Podrobný program:

www.pro-bio.cz (projekt ESF)
www.bioinstitut.cz
www.biospotrebitel.cz,

podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZU
Vztah a právní poměr mezi Vámi a organizací
BIoinstitut, o.p.s. je dán občanským a obchodním
zákoníkem
a je
navázán
okamžikem
podání
podepsané a řádně vyplněné přihlášky.
Po uzavření smlouvy - zaslání závazné přihlášky Vám zpětně potvrdíme rezervaci místa na kurzu (při
platbě bankovním převodem přidělíme variab.symbol)
a nejpozději dva týdny před zahájením kurzu Vám
zašleme organizační pokyny. Definitivní zařazení do
kurzu
provádíme
teprve
po
obdržení
platby
a přednostně
budou
zařazeni
uchazeči,
kteří
k závazné přihlášce přiloží kopii platebního dokladu.
Odhlášení z kurzu (stornopoplatky)
nad 15 dní ....... 15 %
15 - 7 dní ........ 50 %
7 - 0 dní ....... 100 %
Stornopoplatky jsou počítány z celkové ceny kurzu.
Pro výpočet storna se započítává datum zahájení
kurzu. Storno 100 % platí i v přípapadě, že se
účastník nedostaví na kurz nebo se odhlásí během
kurzu.
Stornopoplatky se neplatí, vyšle-li účastník za sebe
plně informovaného náhradníka. Za neúčast na
jednotlivých bězích se vložné nevrací, účast
náhradníka je možná.
Veškeré odhlášky je nutno podat písemně v naší
kanceláři či poslat doporučeně ihned po vzniku
důvodu ke zrušení účasti na kurzu. Pro výpočet
storna je rozhodující datum poštovního razítka na
odeslané
zprávě.Telefonické
odhlášení
je
informativní a musí po něm vždy následovat
písemné.
datum
....................................................................................................
podpis
....................................................................................................

.

