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TerminyTerminyTerminyTerminy    

Pobyty 2-tygodniowe w okresie 17.06-30.09.2012 (przyjazdy w niedziele, szkolenia w 

poniedziałki, praca od wtorku, 2 dni wolnego w tygodniu). 

Opis zadaniaOpis zadaniaOpis zadaniaOpis zadania    

Zadanie polega na oprowadzaniu turystów po ekspozycji muzealnej w budynku 

Wozowni w Kuźnicach. Jest to ekspozycja faunistyczna, składająca się z ponad dwustu 

wypreparowanych gatunków zwierząt, głównie ptaków. Wolontariusz będzie 

proponował oprowadzenie po ekspozycji grupom zorganizowanym bez przewodnika 

lub turystom indywidualnym. Oprowadzanie będzie trwać ok. 20 minut. W czasie pracy 

wolontariusz będzie zobowiązany używać odzieży służbowej (koszulka, polar). Praca 

indywidualna (w budynku będzie druga osoba zajmująca się udostępnianiem ekspozycji 

- pracownik TPN lub wolontariusz). 

Czas pracyCzas pracyCzas pracyCzas pracy    

Praca w godzinach 9.00-17.00 (czerwiec-sierpień) lub 8.00-16.00 (wrzesień). 



WymaganiaWymaganiaWymaganiaWymagania    

Kandydaci do tego zadania muszą posiadać wiedzę na temat: 

1. fauny Tatr i okolic ze szczególnym uwzględnieniem gatunków charakterystycznych 

dla TPN prezentowanych w ekspozycji, 

2. przepisów obowiązujących na terenie TPN oraz ich przyrodniczego uzasadnienia, 

3. historii i rewitalizacji Kuźnic, 

4. zagospodarowania turystycznego Doliny Bystrej. 

Należy być przygotowanym na ciągły kontakt z turystami (mówienie do grupy ludzi, 

odpowiadanie na pytania,). Przydatne, zatem będą zdolności werbalne. 

Zasady rekrutacjiZasady rekrutacjiZasady rekrutacjiZasady rekrutacji    

O zakwalifikowaniu się do zadania będzie decydował wynik testu (rozpoznawanie 

gatunków ze zdjęć, ekologia ważniejszych zwierząt, przepisy, historia Kuźnic) oraz 

rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które prześlą zgłoszenie otrzymają szczegółowe 

wymagania i materiały, które pozwolą przygotować się do testu. Terminy zaliczeń do 

uzgodnienia.  

Terminy przesyłania zgłoszeń: 

na czerwiec i lipiec - do końca kwietnia, 

na  sierpień i wrzesień - do 20 maja.    

ZakwaterowanieZakwaterowanieZakwaterowanieZakwaterowanie    

Możliwość zakwaterowania w ośrodku „Storczyk” w Kościelisku – Kirach, u wylotu 

Doliny Kościeliskiej (drewniane domki letniskowe z węzłem sanitarnym i aneksem 

kuchennym, potrzebny własny śpiwór). 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu „Zgłoszenie na zadanie” dostępnym  

na stronie internetowej www.tpn.pl/wspieraj/wolontariat: 

� e-mailem: wolontariat@tpn.pl, 

� pocztą: Tatrzański Park Narodowy, Kuźnice 1, 34-500 Zakopane, 

� faxem: (+48) 18 20 23 299,  (+48) 18 20 635 79. 

Dodatkowych informacji udziela koordynator wolontariatu w TPN - Jan Krzeptowski 

(669633647, jkrzeptowski@tpn.pl) 


