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L.dz. 1020/2018

KOMUNIKAT

Nr 9/2018
-koła łowieckie- macierzyste-

1. Uwzględniając potrzebę zgłaszaną przez liczne koła łowieckie, Zarząd Okręgowy PZŁ

w Tarnowie organizuje „Szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta
łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych
zwierząt”, znane jako „szkolenie z oględzin tusz zwierzyny łownej”. Podkreślam, że niniejsze
szkolenie jest dedykowane prawem Unii Europejskiej i wypełnia obowiązek koła łowieckiego
w kierunku możliwości wprowadzenia tuszy do obrotu handlowego (sprzedaż tusz do punktów
skupu).
Szkolenie to odbędzie się w dniach 13 i 14 grudnia 2018 r. (czwartek, piątek) w budynku
Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie przy ul. Solidarności 5- 9.
Koszt szkolenia wynosi 150,00 zł od osoby i obejmuje:
• koszt wynajmu sali wraz z obsługą multimedialną,
• udział wykładowców,
• materiały szkoleniowe,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu,
• catering – bufet kawowy, gorące danie obiadowe,
• szatnię,
• parking,
Mając na uwadze charakter niniejszych uprawnień , prosimy o oddelegowanie przedstawicieli koła
łowickiego do udziału w przedmiotowym szkoleniu. Wskazujemy, że opłata za udział w szkoleniu
winna obciążać budżet koła z uwagi na fakt, że realizacja uprawnień wynikających z w/w szkolenia
działa na rzecz i w imieniu koła łowieckiego.
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Zgłoszenia należy przesłać do tut. Zarządu w formie mailowej lub telefonicznej do dnia
10.12.2018r. i winno ono zawierać dane niezbędne do wydania zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia:
• imię i nazwisko,
• Koło Łowieckie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc sugerujemy, aby każde koło łowieckie oddelegowało trzech
przedstawicieli. Opłata za udział zostanie naliczona na podstawie faktury obciążającej koło
łowieckie.
Harmonogram szkolenia:
13 grudnia, czwartek:
9:00 - 11-:00 – Rozpoczęcie, wykład,
11:00-11:30 – przerwa kawowa,
11:00-13:00 – wykłady,
13:00-14:00 - przerwa obiadowa,
14:00-15:30 – wykłady,
15:30-16:00 – przerwa kawowa
16:00-18:00 – wykłady.
14 grudnia, piątek:
9:00 -11:00 – wykłady,
11:00-11:30 – przerwa kawowa,
11:00-13:00 – wykłady,
13:00-14:00 - przerwa obiadowa,
14:00-15:30 – wykłady, zakończenie.

2. Aktualna sytuacji epizootyczna i związane z tym ciągłe rozprzestrzenianie się wirusa ASF
w głąb kraju podlegająca stałym monitoringom Ministerstwa Środowiska i stwarza koniczność
systematycznego apelu o intensywny odstrzał dzików, zmierzający do redukcji pogłowia populacji
w związku z ASF. W nawiązaniu do powyższego Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie mobilizuje
wszystkich dzierżawców obwodów łowieckich o dyscyplinę w tym zakresie.
3. Kołom łowieckim dzierżawiącym obwody łowieckie na terenie województwa małopolskiego
przypominamy, że w dniach od 1 grudnia do 15 grudnia br. obwiązuje czasowy zakaz noszenia broni i
przemieszczania jej w stanie rozładowanym. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w
stanie rozładowanym, Dz.U. z 2018 r. poz. 1981).
Z myśliwskim pozdrowieniem
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