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FERIE Z DPN – ciąg dalszy
19, 20 i 21 lutego – kolejny tydzień Ferii z DPN pod hasłem „Wydra i
Przyjaciele na szlaku”. Zapraszamy.
Czekamy na zapisy do 18 lutego, do godz. 14.30. Przypominamy plan
wydarzeń:
19 lutego: temat:

„W poszukiwaniu skarbów historii Drawna i okolic”

Gospodarze dnia: Drawieński Park Narodowy i Drawieńskie Stowarzyszenie
Historyczno-Eksploracyjne.
Zbiórka: na parkingu przy Kościele w Drawnie, godz. 10.00. Powrót: ok.14.00.
Wycieczka piesza.
Miejsce: Drawno i Drawnik.
W roli przewodników, m.in.: Tomasz Maciąg (DSHE) i Joanna Osińska, (DPN)
Program kierowany do uczestników w wieku: od 11 lat. Grupa do 25 osób.
Liczy się kolejność zapisów na dpn@dpn.pl, w tytule maila należy napisać:
Ferie19 lutego.
Program:
- śladami Wedlów, czyli poznajemy historię Drawna;
- tajemnica pewnego wojskowego hełmu - opowieść o skarbach ukrytych w ziemi
(wizyta w siedzibie Drawieńskiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego i
pokaz artefaktów);
- Przystań Wodna DPN „Drawnik”. Podróż w czasie, czyli jak kiedyś wyglądało to
miejsce?;
- ognisko i pieczenie kiełbasek na „Drawniku” (kiełbaski we własnym zakresie),
- powrót do Drawna.
20 lutego, temat: „I Ty możesz produkować czyste powietrze, wystarczy, że
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posadzisz jedno drzewo”

Gospodarze dnia: Drawieński Park Narodowy i Nadleśnictwo Drawno.
Zbiórka: na parkingu przy Kościele w Drawnie połączona z przywozem
uczestników zgłoszonych wcześniej z w/w Sołectwa. Wyjazd z parkingu w
Drawnie o 9.45. Powrót ok. 14.00
Wycieczka piesza.
Miejsce: szkółka leśna Nadleśnictwa Drawno.
W roli przewodników: Ilona Herba,( Nadleśnictwo. Drawno), Joanna Osińska,
Tomasz Bogucki (DPN).
Program kierowany do uczniów Szkoły Podstawowej.
Grupa do 25 osób.
Liczy się kolejność zapisów na dpn@dpn.pl, w tytule maila należy napisać:
Ferie 20 lutego.
Program:
- na początek wędrujemy - sprzed Leśniczówki „Zdanów”, przez sosnowy las, wprost
do leśnej szkółki;
- sadzimy leśne drzewa, każdy z uczestników posadzi swoje, a Pani Leśnik opowie o
swojej pracy;
- dlaczego drzewo, to fabryka tlenu?
- Zabawa w mikroświat. Każdy znajdzie własny i podzieli się wrażeniami.
- Ognisko z kiełbaskami (poczęstunek od Nadleśnictwa Drawno);
- powrót.
21 lutego, temat: „Na koniec ferii-kulinarne szaleństwo. Ciasteczka prosto
z Drawieńskiego Parku Narodowego. Zabawa w kształty”

Gospodarze dnia: DPN i Sołectwa.
Miejsce: Świetlica w Dominikowie.

2/4

Drawieński Park Narodowy
FERIE Z DPN – ciąg dalszy

Zbiórka: na parkingu przy Kościele w Drawnie połączona z przywozem
uczestników zgłoszonych wcześniej z w/w Sołectw. Wyjazd z parkingu w
Drawnie o 9.30. Powrót ok. 15.00.
Zajęcia stacjonarne.
W roli przewodników: dzielne Panie Sołtyski oraz pracownicy DPN.
Program kierowany do uczniów Szkoły Podstawowej.
Grupa do 25 osób.
Liczy się kolejność zapisów na dpn@dpn.pl, w tytule maila należy napisać:
Ferie 21 lutego.
Program:
- ciastko też może być dziełem sztuki – inspiracja przyrodą;
- zabawa w wycinanie kształtów z ciasta
- teraz do piekarnika, a w międzyczasie:
a) filmy animowane o Parkach Narodowych i dobrych praktykach dla turystów
(zaczerpnięte z ogólnopolskiego projektu, pt.: „Promocja Polskich Parków
Narodowych),
b) konkurs z nagrodami pt. „Czy już wiesz, jak zachować się w Drawieńskim Parku
Narodowym”;
- słodka uczta
- powrót do Drawna.
ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH

1. W zajęciach może wziąć udział max. 25 osób.
2. Nabór na udział w Feriach DPN 2020 prowadzi Drawieński Park Narodowy do
dnia 18 lutego, do godz.14.30. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
3. UWAGA: następnie udział w zajęciach możliwy jest po dostarczeniu
OŚWIADCZENIA podpisanego przez prawnego opiekuna dziecka (w/w formularz
umieszczony jest na końcu Programu Ferii 2020.).
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4. OŚWIADCZENIE można dostarczyć osobiście, w dniu wycieczki bezpośrednio
przewodnikowi DPN lub zeskanowane - drogą mailową na adres dpn@dpn.pl. wraz z
dopiskiem odpowiedniej daty uczestnictwa w wyprawie.
5. DPN przysługuje prawo do odwołania zajęć jeżeli liczba zgłoszeń lub chętnych na
zajęcia w poszczególne dni będzie mniejsza niż 10 osób.
6. UWAGA: Uczestnicy Ferii DPN 2020 muszą być odpowiednio ubrani do wypraw
terenowych, zawsze mieć ze sobą kanapki i termos z ciepłą herbatą.
7. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Prosimy rodziców lub opiekunów o wycięcie i podpisanie zgłoszenia
udziału/ oświadczenia oraz dostarczenie dokumentu do dyrekcji DPN w
terminie wskazanym w zasadach udziału.
Do pobrania:
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU i OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW
UCZESTNIKA WARSZTATÓW PRZYRODNICZYCH ORGANIZOWANYCH W
DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM
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