
 

 
 
Oferta wizyt studyjnych, szkoleń i warsztatów w 2018 r. 

 
 

 

Poniżej prezentujemy cennik usług do wyboru lub stworzenia odpowiedniej dla Was kalkulacji cenowej: 

 

LP Nazwa usługi Jednostka 
Koszt netto 

jednostkowy 
w zł 

1 Wynajem Sali na zajęcia do 50 os  Godzina  70,00 

2 Wynajem Sali na zajęcia do 30 os    Godzina  70,00 

3 
Wynajem Sali na zajęcia  do 50 os z rzutnikiem, laptopem, 
nagłośnieniem, tablicą i flipczartem 

Godzina  100,00  

4 
Wynajem Sali na zajęcia do 30 os z rzutnikiem, laptopem, 
nagłośnieniem, tablicą i flipczartem 

 Godzina 100,00  

5 Przerwa kawowa (woda, kawa, herbata)  Osoba 10,00 

6 Przerwa kawowa (woda, sok, kawa, herbata, ciastko)   Osoba 15,00 

7 Wyżywienie produkty konwencjonalne (śniadanie)  Osoba  15,00 

8 Wyżywienie produkty konwencjonalne (obiad)  Osoba 20,00  

9 
Wyżywienie produkty konwencjonalne (obiad + kompot + 
deser)  

Osoba  30,00  

10 Wyżywienie produkty konwencjonalne (kolacja)  Osoba  25,00 

11 Wyżywienie produkty ekologiczne (śniadanie) Osoba 30,00  

12 Wyżywienie produkty ekologiczne (obiad)  Osoba 40,00  

13 
Wyżywienie produkty ekologiczne (obiad + kompot + 
deser)   

Osoba 50,00 

14 Wyżywienie produkty ekologiczne (kolacja)  Osoba  35,00  

15 Wyżywienie produkty ekologiczne / tradycyjne (kolacja)  Osoba 50,00  

16 Wizyta w gospodarstwie (grupa powyżej 40 os)  Osoba  6,25  

17 Wizyta w gospodarstwie (grupa powyżej 20 os do 40 os)   Osoba  12,00  

18 Wizyta w gospodarstwie (grupa powyżej 10 os do 20 os)  Osoba  20,00 

19 Wizyta w gospodarstwie (grupa poniżej 10 os)  Usługa 250,00 

20 
Wykład/warsztaty/szkolenie z zakresu regulacji prawnych 
w sprzedaży bezpośredniej i rolniczym handlu detalicznym  

Godzina 
lekcyjna  

300,00  



21 
Wykład/warsztaty/szkolenie w zakresie sprzedaży 
bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego   

Godzina 
lekcyjna  

300,00 

22 
Wykład/warsztaty/szkolenie z zakresu sprzedaży w ramach 
rolniczego handlu detalicznego  

Godzina 
lekcyjna   

300,00 

23 
Wykład/warsztaty/szkolenie z zakresie dobrych praktyk na 
przykładzie paczkaodrolnika.pl  

Godzina 
lekcyjna  

300,00  

24 
Wykład/warsztaty/szkolenie z zakresu marketingu, 
promocji, wspólnej marki i podejścia biznesowego przy 
prod. lokalnych  

Godzina 
lekcyjna  

300,00  

25 
 Wykład/warsztaty/szkolenie z zakresu budowania oferty 
turystycznej na bazie produktów lokalnych  

Godzina 
lekcyjna  

300,00 

26 
Wykład/warsztaty/szkolenie z zakresu wykorzystania do 
rozwoju turystyki w tym rozwoju społeczno-gospodarczego 
tradycji ludowych i dziedzictwa kulturowego 

Godzina 
lekcyjna   

300,00 

27 
Wykład/warsztaty/szkolenie z zakresu budowania 
partnerstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich  

Godzina 
lekcyjna  

300,00  

28 Opiekun merytoryczny warsztatów 1 dniowych   Usługa  1 000,00 

29 Opiekun merytoryczny warsztatów 2 dniowych   Usługa  2 000,00 

30 Opiekun merytoryczny warsztatów 3 dniowych   Usługa  3 000,00 

31 
Opiekun merytoryczny grup w trakcie wizyt studyjnych 1 
dniowych  

Usługa   500,00 

32 
Opiekun merytoryczny grup w trakcie wizyt studyjnych 2 
dniowych  

Usługa  800,00  

33 
Opiekun merytoryczny grup w trakcie wizyt studyjnych 3 
dniowych  

Usługa  1 300,00  

34 

Opracowanie merytoryczne treści objętych wizytą, 
szkoleniami, warsztatami wraz dokumentacją fotograficzną 
(wersja elektroniczna) do dalszego dowolnego 
wykorzystania 

Usługa  2500,00  

35 Dostarczenie materiałów do odbiorcy (kurier)  Usługa  25,00 

 

Dane kontaktowe: .: +48 14 307 05 01, e-mail: grupaodrolnika@wp.pl 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy ! 

 

 
Cennik obowiązuje od 01 stycznia 2017 roku do odwołania zaś podane ceny są w wartości netto.  
 
Rzuchowa, styczeń 2018 rok 


