Kérdőív a jövőbeni Lovas fogadókkal kapcsolatban

There are no translations available.
A borongós, esős júniusnak köszönhetően újra és újra el kellett halasztanunk a „Lovas Fogadók
Európai Hálózatához”
kapcsolódó
tervezett túraútvonalak
terepbejárását a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület akció területén, a nagy
mennyiségű lehullott csapadéknak köszönhetően ugyanis nem járhatóak lovas kocsival a terepi
utak .
Az önkormányzatok és lovas résztvevőink segítségével, térképen megtervezett útvonalak
helyszíni megismerése mindenképpen elengedhetetlen a terv véglegesítéséhez, s ahhoz hogy
elkezdhessük az ismertető- és irányító táblarendszer kidolgozását. Ezen a szálon ugyan most ki
vagyunk téve a szeszélyes és korántsem szokványos nyárnak, más úton viszont tovább folynak
a munkálatok a projekttel kapcsolatban.

Megérkezett a spanyol kollégák által kidolgozott „Lovas Fogadók Európai Hálózatával”
kapcsolatos kézikönyv fordítása a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez, melyben
részletes leírást kaptunk a programmal kapcsolatos 2012-ig elvégzendő munkálatokról. A
kézikönyv részletes időtervben fekteti le az egyes szakaszok megvalósításának terveit, és
útmutatót biztosít az útvonalakkal, a jelrendszerrel kapcsolatosan valamint a Lovas Fogadók
turisták és lovaik számára biztosítandó szolgáltatásokat is összefoglalja. Ez a kézikönyv egy az
egyben nem adoptálható a Magyarországi megvalósításhoz, mégis mivel egy egységes
hálózatot kívánunk létrehozni a résztvevő országok területén, amiben csak lehet igazodnunk
kell az iránymutatáshoz.

Ezért készítettünk egy kérdőívet, a szállásokkal és a lovak elhelyezését biztosító
szolgáltatásokkal kapcsolatban, melyet az alábbi linken elérhetnek. Kérünk mindenkit, aki
részt kíván venni a programban töltse ki és küldje vissza a
susan.ivett@leaderkontakt.hu
e-mail címre. (Ez a felmérés nekünk azért fontos, mert megtudjuk milyen adottságokkal
rendelkező szolgáltatók vannak a térségben, a részt venni kívánóknak pedig egy tükröt mutat,
hogy milyen feltételek szükségesek a részvételhez, s ezek közül milyen területeken szorulnak
még fejlesztésekre.) A patkós rendszernek köszönhetően nem kizáró ok természetesen, ha
valamilyen felszereltséggel nem rendelkeznek a felsoroltak közül, viszont minél magasabb
színvonalú szolgáltatást tudnak majd biztosítani a jövőben, annál magasabb fokozatú
szolgáltatóként lesznek nyilvántartva.
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A további fórumokkal és terepbejárásokkal kapcsolatban honlapunkon valamint e-mailben
értesítjük azokat, akik már most bekapcsolódtak a Hálózat kialakításában. Az újonnan
bekapcsolódni vágyók jelentkezését továbbra is várjuk.

A témához kapcsolódó fórumot megtalálják az alábbi linken !

Susán Ivett

Projekt menedzser
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