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a sprievodný festival autorských filmov  

31.3.2015 
       organizovaný partnermi: 

Mesto Stará Ľubovňa  Slovensko        a            Gmina Rabka-Zdrój Poľsko 
 

 

 

 
 
 

 

v rámci projektu KOCKA/KOSTKA č. WTSL.02.01.00-84-202/10. 

 
Projekt je spolufinancovaný  

Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci   
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:POL_Rabka-Zdr%C3%B3j_COA.svg


 
MIESTO  KONANIA:  
Kino Tatra – Centrum voľného času, Farbiarska ulica, Stará Ľubovňa 
 
PROGRAM  KONFERENCIE – 30.03.2015: 
8.00 – 9.00   Prezencia 
9.00 – 9.30    
Otvorenie konferencie  
   - primátor Mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko 
   - riaditeľka CVČ Stará Ľubovňa PhDr. Marta Hanečáková 
9.30 – 10.00   
Prezentacja dobrych praktyk tworzenia produktu turystycznego na bazie 
programu Odkryj Beskid Wyspowy 
   - pani burmistrz Rabka-Zdrój mgr. inž. Ewa Przybyło 
10.00 – 10.30   
Účasť mládeže v rozvoji cestovného ruchu -  Možnosti, príležitosti a 
perspektívy  využitia ľudských zdrojov v cestovnom ruchu so zameraním na 
mladých ľudí   
   - zástupca Prešovskej univerzity, fakulty cestovného ruchu 
10.30 – 11.00   
Cestovný ruch a jeho význam pre rozvoj cezhraničnej spolupráce  z pohľadu 
zástupcov  miestnych organizácii cestovného ruchu    
   - zástupca OOCR  Severný Spiš  - Pieniny 
11.00 – 13.00   
Obed, občerstvenie, návšteva Ľubovnianskeho hradu a skanzenu 
 
13.00 – 15.00  
Vstupy zástupcov mládeže – žiakov stredných škôl  SK + PL  na tému aktívnej účasti 
mladých ľudí v rozvoji cestovného ruku a vytvárania nových pracovných príležitostí 
pre mladých ľudí v oblasti rozvoja cestovného ruchu  
15.00 – 17.00                        
Pracovné skupiny zástupcov mládeže – žiakov stredných škôl SK + PL, práca 
v skupinách pod odborným vedením lektorov  
Téma: Sociálne podnikanie a ďalšie formy podnikania v oblasti cestovného ruchu 
Téma: Možnosti uplatnenia v oblasti cestovného ruchu z pohľadu mladých ľudí 
Téma: Propagácia, prezentácia regiónov – netradičné formy na zaujatie návštevníkov 
Téma: Udržateľnosť  a rozvoj nového multifunkčného zariadenia 
Téma: Tvorba nových projektov medzinárodnej spolupráce mládeže pri rozvoji turistiky 
17.00 – 18.00 
Spracovanie a prezentácia výstupov pracovných skupín 
18.00 Záver  
  

PROGRAM   FESTIVALU  AUTORSKÝCH  FILMOV – 31.03.2015: 
10.00    Otvorenie, prezencia 
10.10 – 11.00  
Predstavenie obsahu autorských filmov, výber snímok, ktoré budú premietané  
11.00 – 15.00 I. kolo premietania vybraných filmov 
15.00 – 16.00 diskusia s autorom jedného z filmov 
16.00 – 18.00 II. kolo premietania vybraných filmov 
 
(Vstup na premietanie autorských filmov je bezplatný a voľný – aj bez pozvánky) 
 



 


