
 
 

R E G U L A M I N 

Festynu Przyrodniczego LIFENaturaSlowinskaPL 

Rowy 2016 

 

1. Organizator:  Słowiński Park Narodowy 

2. Wydarzenie: Festyn Przyrodniczy 

3. Hasło:   LIFENaturaSlowinskaPL 

4. Miejsce:  Słowiński Park Narodowy, Obwód Ochronny Rowy  

1) Plac przy ul. Parkowej, 76-212 Rowy;  

2) Filia Muzeum Przyrodniczego Słowińskiego Parku Narodowego w Rowach; 

3) czerwony szlak turystyczny na odcinku pomiędzy wstępem na teren Parku na 

zachodzie, a pomostem przy Jeziorze Gardno na wschodzie; 

5. Termin:  04.09.2016 r. (niedziela) w godz. 11:00 – 15:00 

6. Uczestnicy:  mieszkańcy, turyści 

 

7. Festyn realizowany jest w ramach działania „E4 Działalność edukacyjna projektu” w ramach 

projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych 

Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” o akronimie 

LIFENaturaSlowinskaPL (zwany dalej projektem LIFE+) finansowanego ze środków Instrumentu 

Finansowego Life+ przez Komisję Europejską oraz NFOŚiGW. 

8. Cel: zaprezentowanie tematyki projektu LIFE+, kształtowanie świadomości ekologicznej, 

budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze oraz troski o jego zachowanie, 

poznanie różnorodności biologicznej Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego 

PLB220003. 

9. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i dobrowolny.  

10. Warunek aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu stanowi rejestracja grupy w punkcie 

informacyjno-dydaktycznym. 

11. W wydarzeniu można zarejestrować dowolną ilość grup składających się maksymalnie z 5 osób, 

w tym minimum 1 osoby dorosłej. 

12. Podczas rejestracji każda grupa otrzyma: 

1) numer identyfikacyjny,  

2) kartę uczestnictwa z wykazem przyrodniczych aktywności do wykonania, 

3) plan sytuacyjny Festynu Przyrodniczego z lokalizacją stanowisk z przyrodniczymi 

aktywnościami. 

13. Aktywności mogą być wykonywane w dowolnej kolejności, każda aktywność jest punktowana. 

14. Potwierdzenie wykonania danej aktywności stanowi pieczątka. Osoby obsługujące stoiska będą 

wstawiały pieczątki na karcie uczestnictwa po poprawnym wykonaniu aktywności. Wzór pieczątki 

jest zarezerwowany dla poszczególnego stoiska. 

15. Karty uczestnictwa z wykazem wykonanych aktywności należy składać w punkcie informacyjno-

dydaktycznym, gdzie w zamian wręczane będą pamiątkowe nagrody. 

16. W czasie trwania Festynu Przyrodniczego LIFENaturaSlowinskaPL wszyscy uczestnicy biorący 

aktywny udział w przygotowanym programie edukacyjnym wydarzenia są zwolnieni z opłat 

za wstęp do Parku oraz jego obiektów – dotyczy Obwodu Ochronnego Rowy. 


