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UWAGA, UWAGA, UWAGA, UWAGA !!! 
To już piąte, sierpniowe spotkanie w Parku Narodowym Gór Stołowych,  

które mamy przyjemność organizować dzięki pomocy 
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  

  Wielki Dzień Pszczół  
 to święto wszystkich zapylaczy i tych dzikich i tych troszeczkę udomowionych.  

Środa  08 sierpnia 2018r , w godz. 10:00 - 18:00. 
W programie : 

 

Spacer terenowy                                                                                                 godz. 10:00 - 13:30  

 

 
Gry i Zabawy Pszczele w centrum edukacyjno-szkoleniowym                  godz. 14:00 - 18:00 
 
a w nich: 
 
Degustacja górskich miodów                                                                             godz. 14:15  
 
Warsztaty kreatywne „ I Ty możesz pomóc zapylaczom”                            godz. 14:30 ; 16:00 
 
Warsztaty rozpoznawania gatunków drzew i krzewów leśnych                godz. 14:30 ; 16:00 
 
Prelekcja ” Ekoogród , kolekcja roślin miododajnych, stare odmiany  
warzyw, zioła i ich wykorzystanie”                                                                              godz. 14:30 - 15:30 
 
Warsztaty plastyczne, lepienie owadów z modeliny                                    godz. 15:00 ; 16:30 
                                                                                                         
Rodzinna gra terenowa                                                                                       godz. 15:30 - 17:30 
 
Prelekcja „ Pszczoła miodna - 80 mln lat ewolucji”                                           godz. 16:00 - 17:00 
 
Loteria fantowa z  nagrodami                                                                             godz. 17:30 

 
oraz wiele innych atrakcji w tym: gry i zabawy dla dzieci, rozpoznawanie tropów zwierząt 

oraz pszczela krzyżówka 
 
 

WSTĘP WOLNY 
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Regulamin obchodów  „ Wielkiego Dnia Pszczół- 2018” 

1. Organizatorem imprezy jest Park Narodowy Gór Stołowych . 
2. Obchody „Wielkiego Dnia Pszczół- 2018” odbędą się 08.08.2018 roku w m. Karłów.  
3. Pierwsza część - spacer terenowy „Pszczelim szlakiem” w godzinach od 10:00  do 13:30. Zaplanowano 
pokonanie dystansu około 4 km z kilkoma przystankami gdzie przewodnicy podzielą się swoją wiedzą z 
uczestnikami. Początek i zakończenie spaceru jest przewidziane przy drodze asfaltowej do Ostrej Góry, 1,5 
km od Karłowa (wsp. geo. 50.479740, 16.319826) gdzie można pozostawić samochód. Miejsce to będzie 
oznakowane a przedstawiciele organizatora będą tam obecni od godziny 9.00 rano. 
4. Druga część obchodów – „Gry i Zabawy Pszczele” zaplanowano po części terenowej  od godziny 14.00 do 
18.00, w formie pikniku dla dzieci i dorosłych. Lokalizacja drugiej części to Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe 
Parku Narodowego Gór Stołowych, Karłów 10 ( dawny hotel) 
5. Wstęp wolny – zapraszamy na całą imprezę lub poszczególne części. 
6. Celem imprezy jest promowanie wiedzy o owadach zapylających, przybliżenie wiedzy o przyrodzie Parku i 
historii Gór Stołowych, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. 
7. Impreza dofinansowywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, oraz Zakłady Tłuszczowe Kruszwica w ramach akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. 
8. Warunki uczestnictwa. 
Uczestnicy imprezy są zobowiązani do: 
* przestrzegania regulaminu spaceru oraz podporządkowania się poleceniom   
   przewodników (organizatorów) spaceru, 
* nie oddalania się od grupy, nie zbaczania z wyznaczonego szlaku bez zgody  
   przewodników(organizatorów) w części terenowej, 
* zgłaszania przewodnikom (organizatorom) wszelkich problemów zdrowotnych    
   utrudniających lub uniemożliwiających uczestnictwo w imprezie lub kontynuowanie  
   marszu, w części terenowej, 
*  posiadania odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków terenowych i pogodowych    
    (obuwie górskie, kurtka przeciwdeszczowa, długie spodnie), 
*  uczestnik niepełnoletni może brać udział w imprezie tylko pod opieką upoważnionej  
    osoby pełnoletniej, która bierze za niego pełną odpowiedzialność, 
*  uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach w  
    czasie imprezy w celach promocji działań organizatorów. 
9. Organizatorzy imprezy zapewniają: 
*  merytorycznie przygotowanych przewodników ( pracownicy Parku Narodowego Gór  
    Stołowych),  
*  pamiątkowy pakiet podarunkowy, 
*  możliwość udziału w konkursach i zabawach zgodnie z programem, 
*  ognisko, 
*  degustacje górskich miodów,  
*  miłą atmosferę. 
Proponujemy zabrać wiktuały do upieczenia na ognisku. 
10.Organizatorzy imprezy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy spaceru lub odwołania imprezy w 
przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu jej uczestników. 
Uczestnik biorący udział w imprezie tym samym zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego 
regulaminu. Nie przestrzeganie regulaminu skutkuje wykluczeniem uczestnika z imprezy.  
 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów imprezy. 
Klauzula RODO znajduje się na stronie pngs.com.pl 

 
 


