
                                                        
 

 
Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0051/16 

„Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego 
wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej” 

 

Szanowni Państwo, 
Gorczański Park Narodowy ma przyjemność zaprosić Państwa na jednodniowe warsztaty nt. 

oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego Gorczańskiego Parku Narodowego. 
realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0051/16 pn. „Adaptacja zabytkowego obiektu 

architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem 

edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej”, w ramach działania nr 2.4. Ochrona przyrody i edukacja 

ekologiczna, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

Warsztaty odbędą się w dniu 31 sierpnia 2019 roku (sobota) w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku 
Narodowego, Poręba Wielka 4, 34-735 Niedźwiedź. 
 
Celem warsztatów jest upowszechnienie informacji na temat: 

 funkcjonowania Ośrodka Edukacji GPN, 
 ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN, 
 możliwości korzystania z oferty edukacyjnej GPN kierowanej do różnych grup odbiorców, 
 promocja programu edukacyjnego i działań edukacyjnych realizowanych w Gorczańskim Parku 

Narodowym dla różnych grup odbiorców. 
 
Warsztaty będą prowadzone przez pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego. 
 
Program warsztatów: 
10:00-11:00 Walory przyrodnicze i kulturowe Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego – dlaczego warto 
przyjechać w Gorce, prezentacja filmu pt. „Gorczański Park Narodowy” 
11:00-11:15 Przerwa kawowa  
11:15-12:00 Prezentacja oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego GPN – dla różnych grup odbiorców oraz bazy 
edukacyjnej Gorczańskiego Parku Narodowego (terenowej i stacjonarnej)  
12:00-14:00 Zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN, spacer po parku dworskim w 
Porębie Wielkiej.   
 
Rekrutacja trawa do 19.08.2019 r., w związku z czym prosimy o wytypowanie osób uczestniczących w warsztatach 
z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji oraz przesłanie informacji drogą mailową na adres: 
realizacja@sunmore.pl, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Osobą kontaktową w sprawach organizacyjnych jest Karolina Sidorczuk nr tel. 694 594 500, e-mail: 
realizacja@sunmore.pl 
Osobą kontaktową ze strony Gorczańskiego Parku Narodowego jest Ewa Strauchmann tel. 18 33 17 944, e-mail: 
ewa.strauchmann@gorcepn.pl 
 

Serdecznie zapraszamy 
Zespól ds. Edukacji i Udostępniania Parku 
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