
 

 

Regulamin 
Dwudniowe nieodpłatne warsztaty edukacyjne o tematyce przyrodniczej  

„Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego” 
 
I. Warsztaty edukacyjne pt.: „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi 

Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego” realizowane są w ramach projektu nr LIFE13 
NAT/PL/000018 o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL, finansowanego ze środków 
Instrumentu Finansowego Life+, który koncentruje się wyłącznie na współfinansowaniu 
projektów w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, poprawa jakości środowiska, wpływu 
człowieka na klimat i dostosowywania się do jego zmian. 

 
II.  Adresaci wydarzenia osoby dorosłe: 
� prowadzące działalność agroturystyczną w sąsiedztwie obszarów Natura 2000: PLH220023 

Ostoja Słowińska oraz PLB220003 Pobrzeże Słowińskie 
� przedstawiciele oświaty specjalizujący się w zakresie nauk przyrodniczych, którzy pracują  

z dziećmi w szkołach położonych na obszarze gmin, w obrębie których znajdują się obszary 
Natura 2000: PLH220023 Ostoja Słowińska oraz PLB220003 Pobrzeże Słowińskie 

� świadczące usługi przewodnika turystycznego na terenie obszarów Natura 2000: PLH220023 
Ostoja Słowińska oraz PLB220003 Pobrzeże Słowińskie 

� zainteresowane tematem zamieszkujące obszar gmin, w obrębie których znajdują się obszary 
Natura 2000: PLH220023 Ostoja Słowińska oraz PLB220003 Pobrzeże Słowińskie 
 

III.  Temat warsztatów: 
� Dlaczego realizujemy projekt? 
� Ochrona siedlisk, 
� Ochrona ptaków, 
� Ochrona ryb i minogów objętych projektem. 

 
IV.  Cel warsztatów: 

� zapoznanie uczestników z tematyką projektu LIFE+, 
� kształtowanie świadomości ekologicznej, 

 
V. Termin :   
� 4 listopada 2016 r. (piątek), w g. 16:00 – 19:00 – sesja prelekcyjna. 
� 5 listopada 2016 r. (sobota), w g. 09:00 – 14:00 – sesja terenowa. 

 
VI.  Miejsce: 

� Muzeum Przyrodnicze SPN w Smołdzinie (ul. Mostnika 1, 76-214 Smołdzino), 
� Obszar projektu (Obwód Ochronny Smołdzino) wraz z wejściem na wieżę widokową 

„Rowokół” (za wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, które 
będą zagrażały bezpieczeństwu uczestników warsztatów). 

 



 

 

VII.  Program warsztatów: 
  

� Sesja prelekcyjna, 4 listopada 2016 r.: 
 (sala dydaktyczna, Muzeum Przyrodniczego SPN w Smołdzinie): 
 16:00-16:15 powitanie uczestników, przedstawienie planu warsztatów,  
 16:15-16:45 prelekcja Dlaczego realizujemy projekt? Podejmowane działania, 
 16:45-17:00 przerwa kawowa, 
 17:00-17:30 prelekcja Ochrona siedlisk, 
 17:30-18:00 prelekcja Ochrona ptaków, 
  18:00-18:30 prelekcja Ochrona ryb i minogów, 
 18:30-18:50 konkursy przyrodnicze, 
 18:50-19:00 podsumowanie sesji prelekcyjnej. 
 

� Sesja terenowa, 5 listopada 2016 r.: 
 09:00 zbiórka w Muzeum Przyrodniczym SPN w Smołdzinie,  
 09:30-12:30 piesza wycieczka po obszarze projektu, 
 12:30 powrót do Muzeum Przyrodniczego w Smołdzinie, 
 12:30-12:45 przerwa kawowa, 
 12:45-13:30 konkursy przyrodnicze, 
 13:30-14:00 podsumowanie warsztatów. 
 

VIII.  Organizator zapewnia:  
� kadrę prowadzącą warsztaty, 
� zaświadczenie o udziale w warsztatach (na życzenie), 
� catering, 
� bezpłatny dojazd na warsztaty edukacyjne dla około 20 uczestników specjalnie zamówionym 

busem na trasie:  
o Słupsk – Siemianice – Lubuczewo – Gąbino – Objazda – Gardna Wielka – Smołdzino 
o Słupsk – Żelkowo – Główczyce –  Witkowo – Wierzchocino – Żelazo – Smołdzino 

� udostępnienie obiektów (Muzeum Przyrodnicze SPN w Smołdzinie, wieża widokowa na 
Rowokole), 

� możliwość udziału w konkursach przyrodniczych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi 
(plecaki, śpiwory, torby biodrowe, termosy, kubki termiczne). 

 
IX.  Zgłoszenia:  

� Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o dostarczenie 
formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) do siedziby Słowińskiego Parku Narodowego 
w Smołdzinie w terminie do 28 października 2016 r. (piątek), do godz. 13.30.  

� Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale i możliwości skorzystania z bezpłatnego dojazdu 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

� Osoba do kontaktu: p. Kamila Wiewiórska: sekretariat@slowinskipn.pl, tel. 59 811 72 04. 


