Impreza edukacyjna

RAZEM DLA
ZIELONEGO PODKARPACIA

ZAPRO S Z E NIE
Bieszczady, Zatwarnica

Wykonawca:

Patronat honorowy:

15 września 2018 r.

Patronat medialny:

PROGRAM
start: 7:00, zakończenie: 22:00
• 5 wycieczek przyrodniczych prowadzonych przez przyrodników i leśników
na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” – godz. 07:00 – 16:00
• pokazy astronomiczne – w jednym z miejsc na obszarze Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”
godz. 20:00 – 21:30 (wyjazd z Zatwarnicy busem ok. godz. 19:30, powrót ok. 22:00)

• konkurs wiedzy o przyrodzie Podkarpacia – 2 części:
(1) eliminacje w formie testu – godz. 10:00 – 12:00
(2) ﬁnał na scenie – godz. 15:00 – 16:30

• seminarium popularnonaukowe „Przyroda Zielonego Podkarpacia”

poświęcone turystyce na cennych przyrodniczo obszarach Podkarpacia – godz. 10:00 – 15:00

W godz. 10:00 do 18:00:
• Podkarpacki Jarmark Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej
• wystawy komiksów powstałych w ramach Konkursu „Warto współpracować dla przyrody”
• wystawa fotograﬁi przyrodniczych
• kiermasz książek i publikacji ekologiczno-przyrodniczych

W imieniu

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
oraz

Fundacji Bieszczadzkiej

• stoiska z rękodziełem i jadłem regionalnym

mamy zaszczyt zaprosić

Część artystyczna:
• inscenizacja teatralna „Jak Bies z Sanem wojował czyli o początku Bieszczadów”
w wykonaniu Teatru Wielu Pokoleń z Baligrodu – godz. 16:30 – 17:30
• koncert bieszczadzkiego barda Adama „Łysego” Glinczewskiego – godz. 17:30 – 19:30

Lokalizacja:
1) Kino Końkret – Zatwarnica 4A – zabudowania dawnego Parku Konnego Nadleśnictwa Lutowiska.
tu: seminarium popularnonaukowe

2) Chata Bojkowska (siedziba Stowarzyszenia „Zatwarnica” oraz Ekomuzeum „W Krainie Bojków”)
i teren wokół niej – Zatwarnica 13A

tu: recepcja imprezy konkurs wiedzy o przyrodzie Podkarpacia (eliminacje w formie testu i finał na scenie);
miejsce startu wycieczek przyrodniczych i wyjazdu na pokazy astronomiczne;
wszystkie pozostałe punkty programu

Uczestnikom seminarium zapewniamy poczęstunek
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału
w wycieczkach przyrodniczych, pokazach astronomicznych oraz w seminarium popularnonaukowym.
Formularze zgłoszeniowe oraz szczegóły nt. imprezy na:
www.fundacjabieszczadzka.org oraz www.procarpathia.pl
Kontakt: tel. 534 117 118, zgloszenia@fundacja.bieszczady.pl

do udziału
w Imprezie Edukacyjnej RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA,
którą organizujemy w bieszczadzkiej miejscowości Zatwarnica
15 września 2018 roku

