
 
 

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś III Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 
 

 

 

Wizyta studyjna w Krubinie (Zawody Obedience) 

 

dla studentów i studentek Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt kierunek 

Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych oraz dla studentów i studentek innych wydziałów, którzy są członkami kół 

naukowych na WHBiOZ realizowana w ramach zadania 9 projektu nr POWR.03.05.00-00-

ZR14/18. 

 

Zakres: 

 

Halloweenowe Zawody Obedience klasa 3 oraz egzamin klasa 0. Zawody posłuszeństwa psów, 

gdzie ocenie podlegają różne ćwiczenia (stosunek do otoczenia, chodzenie przy nodze, 

przywoływanie itp.). Obserwacja zachowań i umiejętności psów, a także oceny psów.  

 

Czas trwania i miejsce: 

 

Termin realizacji: 6 listopada 2022 r. 

Wyjazd godz. 8.00, miejsce zbiórki ul. Ciszewskiego 8, parking przy budynku 23, Wydział 

Hodowli, Ochrony i Bioinżynierii Zwierząt.   

Przewiduje się grupę liczącą łącznie 47 osób. 

 

 

Koordynatorem wydziałowym szkolenia jest: 

dr Małgorzata Kunowska-Slósarz 

Instytut Nauk o Zwierzętach 

Katedra Hodowli Zwierząt 

Wydział  Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt 

email:malgorzata_kunowska_slosarz@sggw.edu.pl 

 

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dopełnić niezbędnych formalności tj.: 

• zapoznać się z „regulaminem naboru na szkolenia”; 

• pobrać i wypełnić „Formularz danych osobowych” (załącznik 1); 

• pobrać i wypełnić „Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu 

naboru” (załącznik 2); 

• pobrać i wypełnić „Oświadczenie uczestnika projektu POWER” (załącznik 3); 

• zapoznać się z zapisami „umowy udziału w projekcie”. 
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Formularze ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem: 

 

Dokumenty do pobrania – Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego 

 

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Koordynatora zadania na adres: 

WHBiOZ, budynek nr 23 pokój nr 1062 w godzinach 9:00-14.00 (od poniedziałku do piątku) 

w kopercie/koszulce podpisanej „Wizyta studyjna Krubin” 

 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych 25 października 2022 r. 

 

Na podstawie złożonych dokumentów (wraz z załącznikami, które są niezbędne do 

udokumentowania dodatkowych aktywności lub niepełnosprawności) zostanie przygotowana 

lista rankingowa osób zakwalifikowanych na szkolenie. Z osobami zakwalifikowanymi na 

szkolenie zostanie podpisana umowa udziału w projekcie. 

 

Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatora zadania:  

email: malgorzata_kunowska_slosarz@sggw.edu.pl 

      

 

 

Uwaga: Liczba uczestników zajęć jest ograniczona.  

 

 

 

 

 

 

http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/dokumenty-do-pobrania/

