Är du en blivande natur- och kulturentreprenör i Glasriket?
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erbjudertill
enenkurs
som
hjälper
dig att
dina tankar
och idéer.
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stimulera entreprenörsverksamhet inom temaområdena natur och kultur.
och aktiviteter med Glasrikets unika natur och kultur som plattform.

Kursen beräknas starta i februari-mars 2014, med ca två träffar per månad, en kvällsträff
inomhus (18.30 - 21.30) med teoriundervisning och en heldag (9-16) utomhus under helgtid.
Kursen
vänder
sigpåtillolika
digplatser
som:inom Glasriket. Vårens studier avslutas i början av juni.
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•Under
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verka somförväntas
guide/entreprenör
på heleller
deltid
eller vill komplettera
befintlig
kursdeltagarna,
under
viss
handledning,
självständigt en
eller
i minverksamhet.
dre grupp,
utveckla ett koncept för guidning eller arrangemang i Glasriket. I september fortsätter kursen och deltagaren blir diplomerad ”Guide i Glasriket” vid ett slutseminarium i oktober.
Se bifogat kursupplägg för mer information.

Informationsträffar med Jan Mikaelsson erbjuds på följande platser:

•Om du
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från
kursträffarna.Nybro Brunn, Långgatan 13
Senast den 7 januari vill vi ha din ansökan till:

Jan Mikaelsson, tidigare ansvarig för kurserna i naturupplevelseguidning vid Linnéinfo@glasriket.se
universitetet
och framgångsrika guidekurser på bland annat Öland, redogör för kursens
eller per post till
upplägg
och 382
berättar
om lyckade exempel. I samband med mötet informerar besöksnäringsAB Glasriket,
80 Nybro.
ansvarig i respektive kommun om dagsläget och pågående projekt.
Hör gärna av dig om du har frågor.

Under
januari
kommer ett och
20-talanmälan:
personer bli erbjudna att delta i kursen.
För
mer
information

info@glasriket.se eller 0481-452 15

Sista anmälningsdag senast 3 dagar före respektive informationsträff.

Välkommen med din anmälan, inga förkunskaper krävs!

