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Zapraszają na

IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM PRZEWODNIKÓW
TURYSTYCZNYCH
„NATURAlnie LAS – misja leśnika i przewodnika”
Sanok – Muczne
8 -10 lutego 2019 r.

Regulamin
IX Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych

„NATURAlnie LAS – misja leśnika i przewodnika”
w dniach 8 – 10 lutego 2019 r.
I. Organizatorzy
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka”
w Sanoku
 Koło Przewodników PTTK w Sanoku
 Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK
 Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
II. Honorowy Patronat
 Grażyna Zagrobelna – Dyrektor RDLP w Krośnie
III. Partnerzy
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Nadleśnictwo Stuposiany
Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem
IV. Patronat Medialny
Tygodnik Sanocki
Korso Gazeta Sanocka
RMF MAXXX
www.esanok.pl
V. Cele Konferencji
 Podniesienie poziomu wiedzy na temat historii leśnictwa w Polsce,
gospodarki leśnej, infrastruktury i innych zagadnień w nawiązaniu do
turystyki i pracy przewodnika.
 Propagowanie krajoznawstwa i różnych form turystyki.
 Integracja środowisk przewodnickich z całej Polski.
 Wymiana doświadczeń i budowanie pozytywnych relacji między
przewodnikami.
 Dyskusja dotycząca aktualnych problemów współczesnego przewodnictwa
w Polsce.
 Inspirowanie do aktywnej działalności współpracy pomiędzy lokalnymi
samorządami przewodników.

VI. Miejsce obrad, zakwaterowanie i wyżywienie
 Uroczyste rozpoczęcie Forum nastąpi 8 lutego (piątek) o godz. 1230
w Centrum Sportowo – Dydaktycznym (budynek E) Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 21.
 Zakwaterowanie:
Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.
Muczne 9, 38-713 Lutowiska.
Pokoje 2, 3 i 4 osobowe.
Nie ma możliwości zakwaterowania w pokoju jednoosobowym!
Na terenie obiektu znajduje się parking niestrzeżony – BEZPŁATNY.
Osoby zainteresowane dodatkowymi noclegami proszone są o kontakt
z organizatorem.
Organizatorzy zapewniają za dodatkową opłatą 40,00 zł/osoba transport
z Sanoka (w piątek 8 lutego 2019 r. po uroczystym rozpoczęciu) do miejsca
zakwaterowania i z powrotem do Sanoka (w niedzielę 10 lutego 2019 r.).
W karcie zgłoszenia należy wskazać zapotrzebowanie na w/w transport.
VII. Program
8 lutego 2019 r. (piątek)
 1000–1200 Rejestracja uczestników – Centrum Sportowo –
Dydaktyczne (budynek E) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jana Grodka w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 21.
 1230–1315 Uroczyste otwarcie IX Ogólnopolskiego Forum
Przewodników Turystycznych, wystąpienia zaproszonych gości.
 1315–1515 Sesja plenarna:
o „Historia leśnictwa” – dr Edward Marszałek.
o „Współczesne zagadnienia związane z lasami – turystyczne
udostępnianie lasu, edukacja, ochrona zasobów przyrody,
społeczne i kulturowe funkcje lasu” – mgr inż. Wojciech
Jankowski.
30
 15 Przejazd do Mucznego i zakwaterowanie uczestników Forum.
 1800 Obiad w porze kolacji.
 1900–2030 Panele dyskusyjne.
A. Kodeks etyczny przewodnika.
B. Szkolenie i egzaminowanie przewodników PTTK.
C. Nowatorskie formy i metody pracy przewodnika.
30
 20 Kulig i ognisko.
9 lutego 2019 r. (sobota)
 700–830 Śniadanie.

 900–1600 Zajęcia terenowe – wycieczka z pracownikiem edukacyjnym
Lasów Państwowych (Zagroda pokazowa żubrów, ekspozycja
muzealna wypału węgla drzewnego, wystawa przyrodnicza, kościół
p.w. św. Huberta, zapoznanie z infrastrukturą turystyczną LP).*
 1700 Obiad.
 1800–1930 Panele dyskusyjne – kontynuacja.
 2030 Uroczysta kolacja przy muzyce (zespół).
10 lutego 2019 r. (niedziela)
 700 – 830 Śniadanie
 900–1130 Zajęcia terenowe – wycieczka z pracownikiem edukacyjnym
Lasów Państwowych (Brenzberg – ścieżka przyrodniczo–
historyczna).*
 1200 Podsumowanie i oficjalne zakończenie Forum
 1300 Obiad.
 1400 Odjazd autobusu do Sanoka.
 1400 Wycieczka na nartach leśnymi trasami – opcjonalnie dla chętnych
(ograniczona ilość osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Uwaga!
Uczestnicy wycieczki narciarskiej nie mają zapewnionego transportu
do Sanoka).
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w zależności od
warunków atmosferycznych.
VIII. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłaty
Koszt uczestnictwa wynosi 400,00 zł + opcjonalny transport Sanok – Muczne –
Sanok 40,00 zł.
Zgłoszenia uczestnictwa w Forum wraz z kopią wpłaty należy dokonać poprzez
przesłanie „Karty zgłoszenia” stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu
w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2019 r. na adres organizatora:
Oddział PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku, ul. 3 Maja 2, 38-500 Sanok,
e-mail: forumsanok@wp.pl
Wpłaty za udział w imprezie przyjmowane będą wyłącznie w całości przelewem na
wskazane poniżej konto:

47 8642 1184 2018 0062 0888 0009

Jako tytuł wpłaty należy wpisać: „Imię i nazwisko – IX Forum”.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Przed dokonaniem wpłaty i wysłaniem karty zgłoszenia należy potwierdzić
telefonicznie dostępność miejsc.
IX. Opłata za Forum obejmuje:
 2 noclegi (pokoje 2, 3, 4 osobowe – nie ma pokoi jednoosobowych)











2 śniadania (9 i 10 lutego 2019 r.)
3 obiady (8, 9 i 10 lutego 2019 r.)
uroczystą kolację z muzyką (9 lutego 2019 r.)
materiały promocyjne
transport autokarowy (dodatkowo płatny)
kulig
udział w wykładach i wycieczkach
opiekę przewodnicką na trasach i w zwiedzanych obiektach
wypożyczenie nart biegowych (ograniczona ilość).

X. Dodatkowo płatne:
 transport z Sanoka do Mucznego i z Mucznego do Sanoka 40,00 zł
 zespół rekreacyjno-wypoczynkowy (SPA) wg cennika obiektu (płatne na
miejscu).
XI. Potwierdzenie uczestnictwa
Potwierdzenie udziału w Forum zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres
wskazany w Karcie Zgłoszenia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie organizatora.
XII. Dane kontaktowe organizatora Forum
Oddział PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku
ul. 3 Maja 2,
38-500 Sanok
tel. 13 463 21 71
e-mail: forumsanok@wp.pl
Biuro czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 17.00
Osoby do kontaktu: Monika Kowalczyk – tel. 662 149 331
Artur Kowalczyk – tel. 662 149 277
XIV. Informacje uzupełniające
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie w wyjątkowych
sytuacjach pogodowych lub losowych.
2. Skrócenie uczestnictwa w Forum nie skutkuje zmianą kosztów.
3. Członkowie PTTK, którzy opłacili składkę za 2019 r. są ubezpieczeni od
NNW. Pozostali uczestnicy Forum ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
5. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie do górskich warunków zimowych
strój i obuwie.
6. Teren jest przygotowany dla narciarstwa biegowego – warto zabrać własny
sprzęt narciarski.

7. Dodatkowe noclegi – przed i po Forum – we własnym zakresie. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt.
8. Możliwości dojazdu do Sanoka:
 PKP – (do Rzeszowa połączenia z całej Polski) – pociągiem najlepiej
dojechać do Rzeszowa i dalej autobusem (najczęściej z Rzeszowa
odjeżdża Marcel-bus – co pół godziny)
 NEOBUS – (z Warszawy, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego,
Łodzi, Kielc, Piotrkowa Trybunalskiego, Wrocławia, Gliwic, Katowic,
Krakowa, Rzeszowa) – www.neobus.pl
 SAN-BUS – (z Krakowa) – www.sanbus.pl
 MARCEL – (z Lublina, Krakowa, Tarnobrzega, Rzeszowa – co pół
godziny) – www.marcel-bus.pl
 GALICJA EXPRES – (z Lublina) – www.galicjaexpres.pl
 BARBARA – (z Krakowa) – www.barbara.

Życzymy wielu niezapomnianych wrażeń z pobytu w Bieszczadach!
ORGANIZATORZY

