Klub Przewodników Turystycznych PTTK
Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku
Podlaski Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
zapraszają na

ogólnopolskie szkolenie metodyczne

Przewodnictwo turystyczne na obszarach przyrodniczo
cennych

Supraśl
7 – 11 września 2016r.

Program szkolenia
7.09.2016 (środa)



przyjmowanie uczestników szkolenia
prelekcja „Znani i zasłużeni, którzy wpłynęli na promocję i ochronę przestrzeni przyrodniczej
województwa podlaskiego. Wykorzystanie w przekazie przewodnickim”.

8.09.2016 (czwartek)









Śniadanie
Wycieczka studyjna do Białowieskiego Parku Narodowego.
Wykład w siedzibie Parku dotyczący charakterystyki BPN oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu
"Puszcza Białowieska" oraz przewodnictwa turystycznego na ich obszarze.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Lunch
Stacja Białowieża Pałac
Zajęcia terenowe w rezerwacie ścisłym (w podgrupach)
Obiadokolacja

9.09.2016 (piątek)







Śniadanie
Wycieczka studyjna do Suwalskiego Parku Krajobrazowego: Góra Cisowa - Jezioro Hańcza - rez.
Głazowisko Bachanowo - Turtul
Obiad w Jeleniewie
Prelekcja dotycząca polskich parków krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzeni województwa podlaskiego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze
Północnej Suwalszczyzny" oraz przewodnictwa turystycznego na obszarach parków
krajobrazowych.
Ognisko

10.09.2016 (sobota)







Śniadanie
Wycieczka studyjna do Biebrzańskiego Parku Narodowego: Carska Droga - ścieżka edukacyjna
Grobla Honczarowska - ścieżka Długa Luka
Wykład dotyczący charakterystyki BPN oraz obsługi przewodnickiej grup specjalistycznych ornitologicznych
Obiadokolacja
Prelekcja dotycząca charakterystyki Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz Obszaru
Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie"
„Zielono mi” wieczór taneczny

11.09.2016 (niedziela)





Śniadanie
Wycieczka studyjna do Narwiańskiego Parku Narodowego: Waniewo - Śliwno
Prelekcja dotycząca charakterystyki NPN oraz roli przewodnika turystycznego w obsłudze grup
turystyki kwalifikowanej - kajakowej na obszarach przyrodniczo cennych
Obiad

Informacje dodatkowe:
 Zgłoszenia uczestników na dołączonej „Karcie zgłoszenia” wraz z kserokopią/skanem dowodu
wpłaty prosimy przesyłać do dnia 31 lipca 2016 r. pocztą elektroniczną na adres:
ro.pttk.bialystok@gmail.com
 Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 345,00zł







Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy autokarowe, obsługę przewodnicką,
bilety wstępu, znaczek okolicznościowy, publikację szkoleniową.
Wpłat należy dokonywać na konto: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Szkolenie”
Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo przysługuje
przewodnikom PTTK
Ubezpieczenie na zasadach PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK)
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu
Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu zostaną wysłane na adres mailowy podany w „Karcie
zgłoszenia” do dnia 20 sierpnia 2016 roku wraz ze szczegółowym programem.

Kontakt z organizatorami:
Anna Sierpińska – 603-601-911 sierpinskaaa@gmail.com
Katarzyna Pierwienis – Laskowska - 85 7445 650, tel. 85 7445 560
Adres zakwaterowania:
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
Bukowisko
16-030 Supraśl
ul. Piłsudskiego 64

