

Oferta edukacyjna dla przewodników po terenie SPN

Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino, Tel 59 81 17 204 organizuje warsztaty edukacyjne dla przewodników po terenie SPN. 
	W warsztatach mogą wziąć udział osoby będące lub zamierzające zostać przewodnikiem po terenie SPN, zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o Słowińskim Parku Narodowym.
	Celem warsztatów jest:
	przekazanie przewodnikom i osobom zamierzającym zostać przewodnikiem po terenie SPN rzetelnych i aktualnych informacji o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych Parku,

podnoszenie kwalifikacji przewodnickich w zakresie edukacji ekologicznej w celu kształtowania świadomości ekologicznej turystów i osób odwiedzających SPN,
	zapewnienie bezpieczeństwa oprowadzanych po terenie SPN wycieczek zbiorowych i indywidualnych. 
	Udział w warsztatach jest dobrowolny i nieodpłatny. 
	Dojazd na odbywające się w ramach warsztatów zajęcia teoretyczne i terenowe uczestnik organizuje i pokrywa we własnym zakresie.  
	Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 14.00 w terminach wyznaczonych przez SPN i są prowadzone do wyboru:

	w sali dydaktycznej w Muzeum Przyrodniczym SPN w Smołdzinie (maks. 30 osób jednorazowo) 
	w sali dydaktycznej w Rąbce (maks. 30 os. jednorazowo) 
	na wskazanych przez SPN szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych na terenie Parku (maks. 30 osób jednorazowo). 

	W trakcie sesji na szlakach turystycznych obowiązuje ubiór terenowy, mile widziane będą własne lornetki.
	Udział w warsztatach należy zgłosić na formularzu dostępnym na stronie WWW Słowińskiego Parku Narodowego.
	Z uwagi na ograniczenie liczby osób mogących jednorazowo brać udział w zajęciach, przy naborze decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
	Warsztaty nie odbędą się, jeśli liczba zgłoszeń na dany termin i miejsce będzie mniejsza niż 10. Informacja o takim przypadku zostanie podana na stronie internetowej SPN w zakładce „Aktualności”, co najmniej jeden dzień przed terminem szkolenia. 
	Przewodnicy, którzy przed rozpoczęciem sezonu turystycznego wezmą udział w trzech różnych terminach warsztatów będą mogli uzyskać zaświadczenie o ukończeniu warsztatów w formie umożliwiającej umieszczenie w identyfikatorze noszonym podczas świadczenia usług przewodnickich.
	Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie warsztatów jest: 

mgr Elżbieta Pietkun Tel. 59 81 17 204 lub 59 848 91 33, 
e-mail: e.pietkun@slowinskipn.pl 



