„BLISKIE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ”
WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ
EDUKACJA EKOLOGICZNĄ

20-21 KWIETNIA 2018
PROGRAM EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA UCZNIÓW KLASY I – III
„CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE, CZYLI JAK POKOCHAĆ PRZYRODĘ, ŻEBY ONA
POKOCHAŁA NAS”

WARUNKI UCZESTNICTWA. INFORMACJE PRAKTYCZNE.

 Warunkiem organizacji warsztatów jest zgłoszenie co najmniej 15 osób.
 Informację o tym, czy warsztaty się odbędę przekażemy wszystkim
zgłoszonym osobom 16 kwietnia b.r.
1. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 13 kwietnia 2018. Zgłoszenia
prosimy nadsyłać, e-mailem: gpn@gorcepn.pl lub pocztą na adres: Gorczański Park
Narodowy, 34-735 Niedźwiedź, Poręba Wielka 590 z dopiskiem „Czym skorupka…”
2. Warsztaty przygotowują uczestników do samodzielnej realizacji programu programu „Czym
skorupka…”.
3. W warsztatach biorą udział osoby, które zadeklarują realizację przynajmniej jednego
pełnego cyklu programu.
4. Uczestnik pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. GPN nie pośredniczy w
organizacji zakwaterowania. Adresy kwaterodawców sąsiadujących z GPN, w których
można się zakwaterować na czas warsztatów można znaleźć na:
www.gorce-agroturystyka.pl
5. Uczestnik wnosi opłatę za warsztaty w wysokości 10 zł za dzień tj. 2 x 10 zł = 20 zł.
Wymienioną kwotę uczestnicy wpłacą do kasy GPN w dniu rozpoczęcia szkolenia.
6. Uczestnik warsztatów otrzyma bezpłatny pakiet edukacyjny „Czym skorupka …” oraz
zeszyt dydaktyczny dla nauczyciela, Poradnik Młodego Tropiciela (4 szt),
zeszyt do ćwiczeń „Tropy i ślady”, zestaw początkującego obserwatora „Poznaj 25
gatunków ptaków”.
7. Podczas zajęć uczestnik będzie korzystał z bazy i środków dydaktycznych przygotowanych
przez Zespół Edukacji i Udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego. Będzie miał
możliwość zapoznania się z walorami Parku oraz jego ofertą edukacyjną. Otrzyma
certyfikat ukończenia szkolenia.

Ważne !
Zajęcia odbywają się na ścieżkach edukacyjnych GPN. Prosimy zaopatrzyć się w
odzież i obuwie terenowe. Trzeba zabrać ze sobą kurtkę przeciwdeszczową.
W sprawie warsztatów informacji udzielają:
- Mariola Stefanik: mariola.stefanik@gorcepn.pl, tel. 18 33 17 207;
- Krystyna Popko-Tomasiewicz : krystyna.tomasiewicz@gorcepn.pl, tel. 18 33 17 207, w.41

