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Poręba Wielka 26.04.2022r.

Szanowni Państwo !

Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego otaz Zespoł Edukacji i Udostępniania Parku

serdecznie Zaprasząą do udziału w warsztatach edukacyjnych pt. ,,KoRNlK DRUKARZ _ MAŁy

INZYNIER EKoSYSTEMow w coRczłŃsKlM PARKu NARoDowYM'', które odbędą się

14 maja2022 r. (sobota) w OŚrodku Edukacyjnym GPN, Poręba Wielka 4.

Zaproszenie kierujemy do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób

zainteresowanych tematem. W programie: wykłady, warsztaty kameralne oraz krótka wycieczka

w rejonie polany oberówka w Koninkach. Warsztaty poprowadzi dr lnŻ. Jan Loch - pracownik

Gorczańskiego Parku Narodowego, zajmujący się m.in. badaniem dynamiki gómoreglowych

drzewostanów.

o Udział w warsztatach należy zgłosić pisemnie _ pocztą elektroniczną. pisząc na adres:

gpn@)gorcepn.pl - w terminie do 10 maja202Ż r.

o \V zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika ' nazwę szkoły/instytucji'

dane kontaktowe ( telefon, e-mail).

o Uwaga! Liczba mieisc ograniczona. Decyduie koleiność zgłoszeń.



,rKoRNlK DRUKARZ _ MAŁY |NZYNIER EKoSYSTEMow w conczłŃsKlM PARKU NARoDowYMoo

PRoGRAM włnszrłrÓw:

8.30 - 9.00: Kawa na dobry początek dnta oraz Sprawy organizacyjne.

9.00 - 9.30: Wprowadzenie do zagadnienia - prezentacja gatunku. jego biologii i ekologii.

9.30 - l0.1 5: Projekcja krótkiego filmu ,.Kornik drukarz w górnoreglowym borze świerkowym"
oraz komentarz do filmu i dyskusja.

10.30 - 1 1.00: Wirtualna wędrówka przez regiel gomy - zslliędzanie części ekspozycji
przyrodnic zej z atdro-przewodnikiem.

1 l.30 - 14.00: Zajęcia terenowe - Koninki, rejon polany oberówka. fragment ściezki edukacyjnej

,.Dolina potoku Turbacz". Prezentacja śladów występowania kornika (zerowiska,
drzewaposuszowe, metody monitorowania pułapki rurbwe do odłowu gatunku).

14.00 - Podsumowanie - wręczenie Uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

INponnłłcJ E oRGAN lZACYJNE _ włżNB:

. KuŻdy uczestnik otrzyma zaśwjadczenie o udziale w szkoleniu. Warunkiem otrzymania

zaświadczenia jest udział w całości warsztatów.

o opłata zaudział w warsztatach wynosi 10 zł brutto. Wpłaty naleŻy dokonać w dniu

warsztatów w kasie GPN - w ośrodku Edukacyjnym.

o Na zajęcta terenowe prosimy przygotować się jak na wycieczkę w góry - konieczne

obuwie turystyczne.

o Organizator nie zapewnia transpotlu. Ptzejazd spod ośrodka Edukacyjnego do Koninek

- we własnym zakresie Uczestników.

o W przypadku niekorzystnej pogody organizatot zastzega moŻliwoŚć wprowadzenia

zmian w programie warsztatów.
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