
                                                                       

Ramowy program warsztatów dla kadry Strażników Gór - Junior Ranger 

Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem 

10-14.07.2018 r. 

Wtorek 10.07 

godz. 12.00 – 13.00 - TSEE BdPN w Wołosatem  - Zakwaterowanie,  

ok. 13.30 Rozpoczęcie, integracja uczestników, omówienie programu warsztatów 

Ok. 14.00 obiad 

15-18.00 – szkolenie z pierwszej pomocy z podziałem na grupy/zajęcia w stadninie koni huculskich/ 

praca nad koncepcją ogrodu edukacyjnego przy TSEE w Wołosatem oraz ofertą edukacyjną w oparciu 

o system ścieżek edukacyjnych i infrastruktury terenowej (cz. 1).  

Ok. 19.00 kolacja i odpoczynek, zajęcia integracyjne 

Środa 11.07 

7.30 Śniadanie, suchy prowiant. Przejazd do Mucznego. 

9.30 zwiedzanie muzeum przyrodniczego w Centrum Lasów Państwowych, zagroda żubrów  

Ok. 11.0 – 17.00 zajęcia na trasie: Bukowe Berdo – Wołosate.  

17.00-18.00 – odpoczynek 

18.00 Obiadokolacja 

Ok. 21 – 23.00 Prelekcja i zajęcia astronomiczne dotyczące obserwacji nieba. 

Czwartek 12.07 

7.30 Śniadanie, suchy prowiant  

8.30 – 17.00 zajęcia na trasie: Wołosate-Rozsypaniec, warsztaty zielarskie 

17-18.00 odpoczynek 

18.00 – obiadokolacja 

19-21.00 praca nad koncepcją ogrodu edukacyjnego przy TSEE w Wołosatem oraz ofertą edukacyjną 

w oparciu o system ścieżek edukacyjnych i infrastruktury terenowej (cz. 2). 

Piątek 13.07 

7.30 Śniadanie, suchy prowiant, wykwaterowanie ze stacji i spakowanie bagażu do autobusu, który 

przejedzie po odbiór uczestników do Nowej Sedlicy (PN Połoniny na Słowacji)  

8.30 – 18.00 zajęcia na trasie: Wielka Rawka – Kremenaros – Nowa Sedlica 

18.00-19.00 – przejazd do hotelu Armales,  

Ok. 19.00 Obiadokolacja i odpoczynek 



                                                                       

Sobota 14.07 

7.30 Śniadanie, suchy prowiant, wykwaterowanie z hotelu  

8.30 – 14.00 zajęcia na terenie PN Poloniny – RP Havesova 

Ok. 14.00 obiad i zakończenie warsztatów, powrót uczestników z Polski do Ustrzyk Dolnych 

 

Uwaga:  

1. Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie . 

2. Udział w warsztatach jest bezpłatny 

3. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie ubrania terenowe i kurtki przeciwdeszczowe 

4. Noclegi są z pościelą. 

5. Uczestnik powinien posiadać ważny dowód osobisty lub paszport  

 

Klauzula informacyjna 

Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuje, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy                 

z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 38-713 Lutowiska, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest 

pod numerem tel. nr 724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w warsztatach w dn. 

10-14.07.2018 r. na podstawie (Art. 6 ust. 1 lit.  A) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą (podać nazwę odbiorców lub kategorię 

odbiorców, jeśli istnieją) ubezpieczyciel, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat dla celów archiwalnych 

dni/lat 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu, 

http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
http://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
mailto:ebrodowicz@bdpn.pl


                                                                       

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do przenoszenia danych,  

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani 

dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne na mocy przepisu prawa, jednakże 

niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować 

niemożnością uczestnictwa w warsztatach  

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowej  

 

 

 


