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PrelPrelPrelPrelekekekekcje edcje edcje edcje edukacyjne na Polanie Chochołowskiejukacyjne na Polanie Chochołowskiejukacyjne na Polanie Chochołowskiejukacyjne na Polanie Chochołowskiej    

 

TerminyTerminyTerminyTerminy    

26.04-08.05.2012 

17.06-03-07.2012 

01.07-17.07.2012 

15.07-31.07.2012 

29.07-14.08.2012 

12.08-28.08.2012 

26.08-11.09.2012 

09.09-25.09.2012 

OrganizacjaOrganizacjaOrganizacjaOrganizacja    

1 dzień: przyjazd i zakwaterowanie 

2 dzień: szkolenie w dyrekcji 

3 dzień: szkolenie w terenie 

5 dni pracy w tygodniu 

Opis zadaniaOpis zadaniaOpis zadaniaOpis zadania    

Prelekcje będą wygłaszane o każdej pełnej godzinie, od 11.00 do 16.00 (przy dobrych 

warunkach pogodowych). Pogadanka potrwa około 10-15 minut i składać się będzie  

z kilku części: 

1. Wstęp – gdzie jesteśmy, co widzimy? 

2. Jak powstał krajobraz, który nas otacza? 

3. Przyroda w okolicy – rośliny i zwierzęta. 

4. Przypomnienie zasad zachowania się w TPN. 



Po prelekcji będzie czas na pytania turystów. Praca w zespołach dwuosobowych. 

Wolontariusze w czasie wykonywania zadania będą zobowiązani nosić odzież 

służbową: koszulkę, polar, czapkę.    

WymaganiaWymaganiaWymaganiaWymagania    

Wymagane są dobra kondycja fizyczna i podstawowe wyposażenie turystyczne (buty  

z twardą podeszwą, kurtka przeciwdeszczowa, apteczka). Wolontariusz musi być 

przygotowany do pokonywania w codziennie kilkunastu kilometrów piechotą lub 

rowerem (dotarcie do miejsca pracy i powrót).  

Zadanie wymaga znajomości następujących zagadnień: topografia i zagospodarowanie 

Doliny Chochołowskiej i Kościeliskiej (przebieg szlaków, położenie jaskiń, schronisk), 

podstawowa wiedza o geologii, lodowcach, ekologii, umiejętność rozpoznawania 

najważniejszych gatunków roślin i zwierząt występujących w TPN, znajomość zasad 

ochrony przyrody i udostępniania TPN. 

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

ludzi, zwracanie uwagi, odpowiadanie na pytania,). Przydatne, zatem będą zdolności 

werbalne i umiejętność pracy w stresie. 

Zasady rekrutZasady rekrutZasady rekrutZasady rekrutacjiacjiacjiacji    

O zakwalifikowaniu się do zadania będzie decydował wynik testu (topografii, przyrody  

i zasad udostępniania TPN) oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Terminy zaliczeń  

do uzgodnienia. Przyjęte osoby otrzymają materiały szkoleniowe. 

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). 


