Plenerowa impreza edukacyjna
„Dzień Otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego”
10 sierpnia (sobota) 2013 roku
godz. 1000 – 1700

w programie:
Ośrodek Edukacyjno – Muzealny w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 3
1000 – 1015

Oficjalne rozpoczęcie imprezy edukacyjnej.
"Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego”.
Występ sygnalistów myśliwskich – Zespół Szkół Leśnych z Biłgoraja.

1000 – 1700

Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne Roztoczańskiego Parku
Narodowego.
„Monitoring
przyrodniczy”terenowe
badania
podstawowych
parametrów fizykochemicznych wody (barwa, mętność, temperatura,
twardość, odczyn itp. ) oraz pomiary meteorologiczne - pokaz Stacji
Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.
„Co to jest GIS” - praktyczne wykorzystanie Systemu Informacji
Geograficznej w Roztoczańskim Parku Narodowym
 pokaz sprzętu
 zajęcia terenowe dla dorosłych i młodzieży z wykorzystaniem
odbiorników GPS
 wykorzystanie
GIS
w
ochronie
przyrody
(gromadzenie
i przetwarzanie informacji, mapy, lokalizacja obiektów)
Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne
Narodowego Parku Przyrodniczego z Ukrainy.

Jaworowskiego

 warsztaty plastyczne dla dzieci
 pokaz rękodzieła ludowego z Ukrainy
Konkurs wiedzy o Roztoczańskim Parku Narodowym i innych parkach
narodowych w Polsce, konkurs wiedzy o historii Zwierzyńca
i Roztoczu.
Gra terenowa na ścieżkach poznawczych Roztoczańskiego Parku
Narodowego „Zagraj w zielone”.
„Pokazy przyrodnicze” – obserwacje przyrodnicze z użyciem
mikroskopów, odnawialne źródła energii, prezentacja multimedialna
„Kwiaty wiejskich ogrodów”, różne gatunki grzybów pasożytniczych Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska ze Zwierzyńca oraz
Zespół Szkół Leśnych z Biłgoraja.
"Roztoczańskie smaki"
wyrobów i produktów.

-

prezentacja

i

sprzedaż

regionalnych

„Poznajemy najpiękniejsze zakątki Roztocza” - oferta turystyczna
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”, Roztoczańskiego
Ekomuzeum,
biur
podróży,
przewodników
turystycznych
i kwaterodawców.
 promocja książki dla dzieci „Bajka i Majka”
 warsztaty plastyczne dla dzieci: malowanie na folii

1100 – 1200

Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwierzyńca.

1200 - 1300

„Uwaga pożar w lesie!” – pokaz samochodu gaśniczego Straży Parku.

1200 – 1400

Akcja „Za baterię-sadzonka”- za co najmniej 50 zużytych baterii
uczestnicy imprezy otrzymują sadzonkę krzewu, drzewa lub nasiona
kwiatów wiejskich ogrodów - akcja informacyjna w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów.

1400 – 1500

"Roztocze w obiektywie” - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego,
wręczenie nagród i wyróżnień, otwarcie wystawy pokonkursowej

Plac „Sokolski” w Zwierzyńcu, ul. A. Wachniewskiej
1200 – 1400

„Konik polski w siodle” – przejazdy dla dzieci.

1200 - 1400

Pokaz użytkowania konika polskiego
 pokazy użytkowania zaprzęgowego
 pokazy użytkowania wierzchowego

1300 – 1400

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody – prezentacja jazdy oraz
historii działalności stowarzyszenia.

Roztoczańskie Centrum Naukowo – Edukacyjne Zwierzyniec, ul. Biały Słup 16
1000 – 1500

Prezentacja działalności Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego „Roztocze”.
 prezentacje multimedialne, pokazy, odnawialne źródła energii
- dla pierwszych 15 osób / instytucji analiza fizykochemiczna wody

Florianka
1000 – 12

00

Pokaz pieczenia podpłomyków w Izbie Leśnej we Floriance.

Podczas Dnia Otwartego nie pobiera się opłat za wstęp na teren Roztoczańskiego
Parku Narodowego, Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego w Zwierzyńcu, do Izby Leśnej we
Floriance.

Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2012r.

ZAPRASZAMY !!!

