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PROGRAM WARSZTATÓW PRZYRODNICZYCH  

FERIE 2019 

Czas trwania 4-6 lutego 2019 r. 

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze Szkół Podstawowych (dla klas IV-VIII) 

 

Miejsce: Sala edukacyjna DPN, Punkt Informacji Turystycznej „Wodny Świat” w 

Głusku, teren wokół jeziora w Drawnie 

 

4 lutego godz. 10.00 – 14.00 prowadzi Ewa Wnuk Gławdel, Elwira Ziółkowska 

„Ekoznaki czyli m.in.: czym różni się ślad od tropu, czy zima śpiewają ptaki, co nie śpi 

zimą” – wycieczka terenowa do miejsce biwakowania „Drawnik” 

- Spotkanie w Sali edukacyjnej przy dyrekcji DPN i przedstawienie programu warsztatów.  

- Przejście na miejsce biwakowania „Drawnik” od dyrekcji DPN  żółtym szlakiem wzdłuż jez. 

Adamowo (prezentacja śladów bobrów, tropów zwierząt, głosów ptaków, opowieści o 

zwierzętach zimą). 

- Ognisko i pieczenie kiełbasek (kiełbaski we własnym zakresie), zakończenie warsztatów, 

powrót do dyrekcji DPN wynajętym busem.  

 

5 lutego godz. 10.00 – 14.00, prowadzą: Ewa Wnuk Gławdel, Elżbieta Gizicka, Aleksandra 

Gancarczyk 

„Pokazać to, co niewidoczne” – wyjazd do Punktu Informacji Turystycznej „Wodny 

Świat” w Głusku 

- Spotkanie w Sali edukacyjnej przy dyrekcji DPN i przedstawienie programu dnia.  

- Przejazd do Punktu Informacji Turystycznej „Wodny Świat” w Głusku. 

- Opowieści Pani Oli o rybach rzek i jezior DPN w oparciu o gatunki umieszczone w akwariach. 

- O korzystaniu z wód rzeki Drawy na przestrzeni dziejów opowie Pani Ewa 

- „Omiń kaczkę, zabierz śmieć” – zabawy w symulatorze spływu kajakowego. 

- Krzyżówki przyrodnicze, puzzle, rebusy. 

 

6 lutego godz. 10.00 – 13.30, prowadzi Grażyna Kugiel z Gospodarstwa Agroturystycznego „7 

Ogrodów”. 

„Rękodzieło z motywem przyrodniczym” 

- Spotkanie w Sali edukacyjnej przy dyrekcji DPN i przedstawienie programu dnia.  

- Przejazd od Łowicza Wałeckiego 

- Wykonywanie magnesów z gipsu z motywem zwierzęcia. 

- „Dary natury w naszych rękach” - wykonywanie mydełek z surowców naturalnych. 

- Poczęstunek: herbata, ciasto.  

 

 

ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH 

1. W zajęciach może wziąć udział max. 20 osób.  

 

2. Nabór na warsztaty prowadzi Drawieński Park Narodowy. Udział w zajęciach możliwy jest 

po dostarczeniu do dyrekcji DPN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU umieszczonego na stronie 2 

Programu Warsztatów do dnia 28.01.2019 r.  

 

3. ZGŁOSZENIE można dostarczyć osobiście lub zeskanowane drogą mailową na adres 

dpn@dpn.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.  
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4. DPN przysługuje prawo do odwołania zajęć jeżeli liczba zgłoszeń lub chętnych na zajęcia w 

poszczególne dni będzie mniejsza niż 10 osób.  

 

5. UWAGA: zajęcia w Gospodarstwie Agroturystycznym „7 Ogrodów” są płatne.  

Zajęcia kosztują 15 zł od osoby i trwają ok. 1,5 godz. W cenie wliczono poczęstunek w postaci 

herbaty i ciasta.  

 

6. Ze względów organizacyjnych prosimy o wpłaty w/w kwoty w pierwszym dniu zajęć do 

osoby prowadzącej zajęcia, która zakupi bilety wstępu do Gospodarstwa Agroturystycznego 

dla każdego uczestnika.  

 

7. Przejazdy busem na trasach : „Drawnik” - Drawno, Drawno-Głusko-Drawno,  Drawno-

Łowicz Wałecki-Drawno pokrywa Drawieński Park Narodowy. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………......... 
 

Prosimy rodziców lub opiekunów o wycięcie i podpisanie 

zgłoszenia udziału/ oświadczenia oraz  dostarczenie 

dokumentu do dyrekcji DPN w terminie wskazanym w 

zasadach udziału.  
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU i OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKA 

WARSZTATÓW PRZYRODNICZYCH ORGANIZOWANYCH W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM  

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (podopiecznego)........................................................................... ................,  

 

nr tel. ……………………………………….. w warsztatach przyrodniczych, które odbędą się   w dniach 4-6.02.2019 r.  
1. Biorę pełną odpowiedzialność za jej/jego zachowanie. 
2. Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach.  
3. Biorę pełną odpowiedzialność za samodzielne przybycie mojego dziecka do dyrekcji DPN, za powrót z zajęć do domu, 

za udział w wycieczce terenowej wokół jeziora Adamowo wraz z pobytem na miejscu biwakowania „Drawnik”, wyjazd 

i pobyt w PIT „Wodny Świat” w Głusku oraz wyjazd i pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym „7 ogrodów”.  

 

 

 

Drawno, dnia ......................................... . 

 

                                                                                               ..............................................................................  

                                                                                                                podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


