
 

                                                                          

   

 

WOLONARIAT W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM W 2017 ROKU 

W roku bieżącym zapraszamy po raz pierwszy do udziału w programie wolontariatu na 
rzecz  ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Gorców.  

Wolontariuszem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która świadomie, dobrowolnie 
i nieodpłatnie wykona świadczenia mające na celu wspomaganie działań statutowych 
Gorczańskiego Parku Narodowego. Regulamin Programu Wolontariatu w GPN 

W 2017 roku te świadczenia obejmą działania i czynności z zakresu udostępniania Gorczańskiego 
Parku Narodowego dla turystyki: 

1) Pomoc przy organizacji festynu turystycznego  „Weekend z GPN”  

Terminy: 6 - 7 maja (sobota-niedziela)  2017 r na polanie Oberówka w Koninkach, 

                         5 – 6 sierpnia 2017r.  na polanie Trusiówka w Lubomierzu-Rzekach.  

Celem festynów organizowanych wspólnie z GOPR-em, gminami, organizacjami turystycznymi 

jest promowanie wśród turystów i lokalnej społeczności postawy poszanowania rodzimej 

przyrody, bezpiecznego zachowania wobec dzikich zwierząt,  rozwijanie turystyki przyrodniczej 

i kulturowej, propagowanie bezpiecznego wędrowania po górach, promowanie naszego 

regionu oraz  aktywizacja rodzin do czynnego wypoczynku. W roku ubiegłym cieszyły się one 

dużą popularnością, w związku z tym w roku bieżącym ich organizacja  wymaga zaangażowania 

większej liczby osób. Zadaniem wolontariuszy będzie obsługa stoisk z licznymi grami, zabawami 

terenowymi a także przygotowanie  i uporządkowanie terenu przed i po imprezie.  

Zapotrzebowanie – ok. 10 osób. 

Do obsługi mile widziane są osoby, które lubią aktywny wypoczynek, łatwo nawiązują kontakty 

z przedstawicielami wszystkich grup wiekowych, lubią zabawy terenowe, potrafią pracować 

w zespole. 

 

2) Pomoc przy organizacji plenerowych imprez edukacyjnych w Łopusznej - Gajówka Mikołaja  

Terminy:        24 czerwca 2017 (sobota): „Noc Świętojańska w tradycji Górali Podhalańskich”, 

                                  1 lipca 2017 (sobota): „Gajówka Mikołaja łączy pokolenia” - piknik rodzinny,  

                                 21  sierpnia 2017 (niedziela): ”Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody”.                                                                                                                  

 
Plenerowe imprezy przy Gajówce Mikołaja przeznaczone dla turystów, wczasowiczów, 

mieszkańców otuliny GPN, w szczególności do rodzin z dziećmi. Organizowane we współpracy 

z GOK w Łopusznej. Ich celem jest upowszechnianie wiedzy o wartościach przyrodniczych 

i kulturowych Gorców i GPN, promowanie turystyki przyrodniczej oraz postaw sprzyjających 

ochronie przyrody. 

 

 

 

 

file:///D:/TURYSTYKA/WOLONTARIAT/REGULAMI_WOLONTARIATU_GPN.doc


Zadaniem wolontariuszy będzie pomoc w przygotowaniu materiałów edukacyjnych, pomocy 

dydaktycznych do plenerowych gier i zabaw edukacyjnych; pomoc w przygotowaniu  

i uporządkowaniu osady Gajówka Mikołaja – obiektów i terenu wokół przed i po imprezie; 

obsługa stanowisk z grami i zabawami edukacyjnymi dla dzieci i dorosłych; 

Zapotrzebowanie – 2-3 osoby. 

Do obsługi imprez edukacyjnych GPN przydatne są : komunikatywność, posiadanie ogólnej 

wiedzy przyrodniczej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole. 

 
 

3) Kontrola i konserwacja małej infrastruktury turystycznej przed sezonem letnim 2017– prace 

terenowe obejmujące przegląd i zabiegi oczyszczania tablic, malowanie drobnych uszkodzeń 

elementów infrastruktury.  

Termin – 1 tydzień w  maju 2017 r.  

Zapotrzebowanie –  2 osoby  

Do realizacji zadań mile widziane są osoby, które znają Gorce, lubią wędrówki górskie 

z dodatkowym sprzętem, są dokładni w swoich działaniach, potrafią posługiwać się szczotką, 

pędzlem. 

 

4) Kontrola szlaków i ścieżek edukacyjnych - prace terenowe obejmujące przegląd i zabiegi 

uzupełnienia oznakowania szlaków.  

Termin – jeden tydzień w lipcu; jeden tydzień w sierpniu.  

Zapotrzebowanie – 2 osoby 

Do realizacji zadań mile widziane są osoby, które znają Gorce, lubią wędrówki górskie 

z dodatkowym sprzętem, są dokładni w swoich działaniach, potrafią posługiwać się sekatorem, 

szczotką, szablonem, pędzlem. 

 

Ze względu na trudny, górski teren każdy wolontariusz w swoim wyposażeniu winien mieć przede 

wszystkim: 

a) terenowe obuwie (dobry wibram, wysokość ponad kostkę, nieprzemakalne); wskazane 

również gumowce; 

b) ubranie terenowe (wygodne spodnie, koszula z naturalnej tkanin, T-shirt, kurtka 

przeciwdeszczowa, nakrycie głowy); 

c)  środki przeciw ukąszeniom owadów; 

d)  latarkę, najlepiej dobrą tzw. czołówkę. 

 

Na terenie Parku istnieje zagrożenie ukąszenia przez: 

a)  kleszcza, które grozi zachorowaniem na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon 

mózgowych  

b)  żmiję, której ukąszenie może być niebezpieczne dla zdrowia.  

Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi ukąszeniami wolontariusz musi poruszać się po terenie w 

wysokich butach oraz stosować repelenty na owady. Za ewentualne zachorowania Dyrekcja Parku 

nie ponosi odpowiedzialności. 

 

Naszym wolontariuszom w roku 2017 zapewniamy: 
1) szkolenie BHP oraz szkolenie o Gorczańskim Parku Narodowym – jego walorach, organizacji 

pracy a także organizacji pracy wolontariuszy; 

2) odzież służbową –  czapka i 2 koszulki z  logo GPN i napisem „Wolontariusz Gorczańskiego 

Parku Narodowego”; 

3) narzędzia i wyposażenie niezbędne do bezpiecznego wykonania pracy; 



4) ubezpieczenie NW; 

5) bezpłatny wstęp na wszystkie szlaki i obiekty GPN w okresie obowiązywania umowy; 

6) bezpłatny nocleg w obiektach Parku w warunkach turystycznych lub wynajętych – jeśli 

specyfika pracy będzie tego wymagała. 

 

Na prośbę Wolontariusza możemy wydać zaświadczenie o uczestnictwie w programie wolontariatu 

w GPN.   

Koszty wyżywienia i dojazdu z miejsca zamieszkania i powrót do niego  wolontariusz pokrywa 
z funduszy własnych. 

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany 
formularz prosimy przesłać e-mailem w formie skanu na adres: krystyna.tomasiewicz@gorcepn.pl,  
i pocztą na adres: Gorczański Park Narodowy Poręba Wielka 590 34-735 Niedźwiedź. 

Dalsze uzgodnienia będą dokonywane na zasadzie kontaktów indywidualnych. 

Zatwierdzam: 

Dyrektor 
Gorczańskiego Parku Narodowego 

(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz 
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