Koszalin, dnia 22.04.2014 r.
SZANOWNI PAŃSTWO
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb zaprasza na konferencję na temat:
"ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZETWÓRSTWA RYBNEGO W POLSCE
- WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI"
która odbędzie się 31 maja 2014 r. w Darłówku Zachodnim.
Głównym celem konferencji jest zapoznanie uczestników z tendencjami związanymi z certyfikacją
produktów rybnych, znakowaniem żywności . Pojawiające się wciąż zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa
żywności wymagają nie tylko nieustannego przestrzegania istniejących procedur przez wszystkich
uczestników łańcucha żywnościowego. Ważna jest także temat dostępu do surowca i jego jakość a także
konkurencyjności branży rybnej oraz możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój i
unowocześnianie przedsiębiorstw.
Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:
•

Główne problemy polskiego rybołówstwa bałtyckiego z podkreśleniem zagadnień połowów, zbytu i
jakości surowca bałtyckiego.

•

„Aktualny stan prac w zakresie znakowania wartością odżywczą (konsultacje, stanowiska,
oczekiwania i perspektywy dla przetwórstwa ryb)”

•

Problemy certyfikacji w przetwórstwie rybnym

•

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020” - możliwości dla branży przetwórstwa ryb

•

Realizacja Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”- podsumowanie i ocena programu

Konferencja jest skierowana do właścicieli i kadry firm branży rybnej, pracowników handlu rybnego,
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa żywności, oraz wszystkich związanym z branżą i
zainteresowanych tematem.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 12 MAJA 2014 R.
na załączonym poniżej formularzu

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI
"ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZETWÓRSTWA RYBNEGO W POLSCE - WYZWANIA
PRZYSZŁOŚCI"

31 maja 2014 r. HOTEL LIDIA w Darłówku Zachodnim
Dane uczestnika:
1. …………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
Opłata za udział w konferencji jednej osoby obejmuje:
- udział w konferencji, materiały z konferencji, certyfikaty udziału
wyżywienie: w dn. 31.05.2014- obiad, kawa, herbata, napoje w czasie przerw kawowych
□ 300 x liczba osób …..................... = ….............................. zł + 23% VAT
Opłata za udział w konferencji + udział w uroczystej kolacji 31.05.2014 r. (godz.19:30)
□ 400 x liczba osób …..................... = ….............................. zł + 23% VAT
Opłat za konferencję na konto:
Numer konta do wpłat : Bank PKO BP 60 1020 2791 0000 7202 0099 0952
Nazwa i adres firmy
(dane posłużą do wystawienia faktury):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………
tel.: …………………………………………………
e-mail: …………………………………….………
Proszę o rezerwację noclegów (opłaty za nocleg uczestnicy dokonują w recepcji hotelu)
* piątek/sobota (30/31 maj 2014)  TAK  NIE
* sobota/niedziela (31.05./01.06 2014)  TAK  NIE

rodzaj pokoju ….....................................
rodzaj pokoju ….....................................

* udział w konferencji 31.05.2013 r. bez noclegu

 NIE

 TAK

Hotel Lidia **** SPA&Wellness Darłówko Zach. ul.Dorszowa 3 http://www.hotel-lidia.pl/
pokój 1 os. - 180 zł./dobę ze śniadaniem
pokój 2 os. - 240 zł./dobę ze śniadaniem
Wyrażam zgodę na obciążenie mnie przez hotel za zamówione noclegi , jeśli nie prześlę rezygnacji z noclegów do
dnia 25.05.2014 r.

Przyjmuję, że nieobecność na Konferencji lub zmiany w zgłoszeniu nie upoważniają do roszczeń o zwrot
dokonanej wpłaty.
…………………..
(podpis uczestnika)

……………………………..................
Podpis osoby upoważnionej i pieczątka firmy

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZETWÓRCÓW RYB
ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZETWÓRSTWA RYBNEGO W POLSCE
–
WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI
która odbędzie się w dniach 30 -31 MAJA 2014 r.
w hotelu LIDIA w Darłówku Zachodnim ul.Dorszowa 3
30 MAJ 2014 r. Przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych
piątek
18:30 – spotkanie integracyjne
• II ZAKRĘCONY TURNIEJ o puchar Prezesa PSPR
• Konkurs na NAJLEPSZY PRODUKT RYBNY zaprezentowany
przez firmy biorące udział w konferencji podczas uroczystej kolacji
Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród podczas uroczystej
kolacji w sobotę
31 MAJ 2014 r.
KONFERENCJA
sobota
9:00- 9:30
Rejestracja uczestników

Biuro PSPR

09:30

Otwarcie konferencji

09:45:10:05

Główne problemy polskiego rybołówstwa Ryszard Groenwald
bałtyckiego z podkreśleniem zagadnień Członek Zarządu PSPR
połowów, zbytu i jakości surowca
bałtyckiego

10:05- 10:30

„Aktualny stan prac w zakresie
znakowania wartością odżywczą
(konsultacje, stanowiska, oczekiwania i
perspektywy dla przetwórstwa ryb)”

Piotr Jeka
King Oscar

10:30 – 10:50

Problemy certyfikacji w przetwórstwie
rybnym

Jerzy Safader
Prezes PSPR

10:50 – 11:15
11:15 – 11:35

Jerzy Safader
Prezes PSPR

Przerwa kawowa
Program operacyjny „Rybactwo i morze Janusz Wrona
Zastępca Dyrektora
2014-2020” - możliwości dla branży
Departament Rybołówstwa
przetwórstwa ryb
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

11:35 – 11:55

Realizacja PO RYBY 2007-2013,
podsumowanie i ocena programu.

11:55 – 13:00

Uwagi i pytania do administracji od
zebranych - dyskusja

13:00:00

Wystąpienie Ministra Kazimierza Plocke

Wręczenie medali państwowych i
odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”

14:00 – 15:00

OBIAD

15:10 – 17:10

Walne Zgromadzenie Członków PSPR

19:30- 4: 00

•

Wspólna uroczysta kolacja przy
muzyce

•

Ogłoszenie zwycięzcy konkursów
z wręczeniem nagród

1 czerwca 2014 r. •
(niedziela)

śniadanie , wyjazd uczestników

Departamentu Wsparcia
Rybactwa – ARiMR Warszawa
Uczestnicy konferencji

Kazimierz Plocke
Wiceminister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uczestnicy konferencji

