Nabídka k účasti v kurzech Dalšího vzdělávání v Jeseníkách
Cíl:

Využít tuto nabídku dalšího vzdělávání, vzdělávacích kapacit a materiálů v oblasti cestovního
ruchu v souladu s trendy a aktuálním vývojem v oboru s ohledem na region Jeseníky, zkvalitnit
pracovní síly a připravit je na konkurenční prostředí a potřeby trhu práce v cestovním ruchu.
Nabízíme Vám účast v pilotních vzdělávacích programech připravených v rámci projektu Další
vzdělávání v cestovním ruchu v Jeseníkách: reflexe vzdělávacích potřeb pracovníků v cestovním
ruchu – reg. číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0011 podpořené finančními prostředky ESF EU a státního
rozpočtu ČR. Můžete se přihlásit na jeden z těchto tří kurzů:

Kurz č. 1:

Poskytování komplexních služeb v oblasti cestovního ruchu (obsah: podmínky pro podnikání
v oboru, specifika u ubytování a stravování, skupiny turistů, tvorba balíčků služeb, distribuční
cesty, partnerství v cest. ruchu, masový a individuální cestovní ruch, profil turistů a trendy).
Forma: dvoudenní prezenční 15.-16.3.2012 s možností přespání v místě výuky a jeden workshop
6. 4. 2012 vždy od 8 do 17 h. Výukové materiály, ubytování a stravování poskytujeme zdarma.

Kurz č. 2:

Trendy v hotelnictví (obsah: efektivní provoz, techn. správa, strav. úsek, front/back office,
marketingový plán, cena a tvorba ceny, distribuční kanály, management distr. kanálů, portály
hromadného nakupování, sociální sítě, novodobý životní styl, nové trendy v chování zákazníka).
Forma: dvoudenní prezenční 22.-23.3.2012 s možností přespání v místě výuky a jeden workshop
13. 4. 2012 vždy od 8 do 17 h. Výukové materiály, ubytování a stravování poskytujeme zdarma.

Kurz č. 3

Horská turistika v Jeseníkách (obsah: udržitelný cestovní ruch v horských podmínkách, zážitková
turistika, doprovod skupin a jednotlivců, plánování tras, pohyb na trase, vybavení, pochod. řád,
počasí, bezpečnostní zásady, orientace a navigace, GPS, zajišťovací prostředky, traumatologie).
Forma: dvoudenní prezenční 29.-30.3.2012 s možností přespání v místě výuky a jeden workshop
20. 4. 2012 vždy od 8 do 17 h. Výukové materiály, ubytování a stravování poskytujeme zdarma.

Místa konání: kurz č. 1 – Wellness hotel Diana Velké Losiny
kurz č. 2 – Relax centrum Kolštejn Branná
kurz č. 3 – Horský hotel Červenohorské Sedlo
Lektorský tým: přední odborníci z oboru cestovního ruchu ČR – pracovníci České centrály cestovního ruchu
CzechTourism, Univerzity Hradce Králové, Asociace hotelů a restaurací ČR a Horské služby ČR, ad.

Všechny náklady spojené s účastí na kurzu jsou hrazeny z rozpočtu projektu. Účastníci si hradí pouze dopravu do a
z místa výuky. Účastníky zařazujeme podle pořadí došlých přihlášek až do vyčerpání kapacity tj. 20 osob v jednom
kurzu. Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2012. Přihlásit se můžete: osobně na adrese Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu, Kladská 1, 787 01 Šumperk nebo emailem na sekretariat@jesenikytourism.cz, případně telefonicky na tel.
583 283 117 nebo přímo manažerce projektu Ing. Ivaně Gregorové na tel. 608 119 092.

