MAMA, TATA, GÓRY I JA
warsztaty
edukacyjno-integracyjno-szkoleniowe
w dniach 6-8 czerwca 2014 r.
w Schronisku PTTK „Samotnia”
(Karkonosze)
Celem warsztatów jest promocja turystyki rodzinnej, w tym wielopokoleniowej
i hasła „Turystyka łączy pokolenia”, poznanie walorów turystycznokrajoznawczych Karkonoszy w czasie pieszych wędrówek z przewodnikiem
oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej
i integracja rodzin biorących udział w konkursie Turystyczna Rodzinka.
Organizatorzy:
– Biuro Zarządu Głównego PTTK, w ramach projektu „Turystyka łączy pokolenia”,
– Schronisko PTTK „Samotnia” im. Waldemara Siemaszki w Karpaczu.
Uczestnikami warsztatów są rodziny, które zgłosiły swój udział
w ogólnopolskim Konkursie Turystyczna Rodzinka 2014.
Organizatorzy zapewniają:
– zakwaterowanie w dniach 6-8 czerwca 2014 r. w schronisku PTTK „Samotnia” (pokoje
wieloosobowe, nocleg z pościelą) www.samotnia.com.pl;
– wyżywienie: od obiadokolacji w dniu 6 czerwca do obiadu w dniu 8 czerwca 2014 r. ;
zajęcia integracyjno-szkoleniowe z zakresu m.in. bezpieczeństwa w górach (2 dni z
przewodnikiem górskim);
– pamiątkową chustę, materiały krajoznawcze, nagrody w konkursach.
Warunki uczestnictwa:
– rodziny przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie
(członkowie PTTK z opłacona składka za 2014 r. posiadają już ubezpieczenie);
– zgłoszenia udziału w warsztatach rodziny dokonują na karcie dostępnej na stronie
www.rodzina.pttk.pl, którą przesyłają na adres: poczta @rodzina.pttk.pl do 15 maja 2014
roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW
06 czerwca 2014 r. (piątek)
godziny przedpołudniowe – przyjazd do Karpacza, przejście piesze do schroniska,
zakwaterowanie;
godz. 16 – uroczyste otwarcie, zapoznanie ze szczegółowym programem;
godz. 17 – obiadokolacja;
godz. 18 – wędrujemy razem po swoim regionie. Każda z rodzin przygotowuje 3-4 min.
prezentację (w formie piosenki, skeczu lub opowiadania) swojej rodziny i regionu,
z którego pochodzi. Ważne, aby w prezentację zaangażowany był każdy członek rodziny;
07 czerwca 2014 r. (sobota)
godz. 830 – śniadanie;
godz. 9 – wycieczka z przewodnikiem sudeckim przez Biały Jar – Śnieżkę (1602 m n.p.m)
do schronisko PTTK „Strzecha Akademicka” i powrót do schroniska PTTK „Samotnia”;
w trakcie wędrówki prezentacja zasad bezpiecznego poruszania się po górach;
godz. 1730 – obiadokolacja;
godz. 1830 – piosenka nie zna granic – wieczór z piosenką turystyczną;
08 czerwca 2014 r. (niedziela)
godz. 815 – śniadanie;
godz. 9 – wędrówka z przewodnikiem na trasie: schronisko PTTK „Samotnia” – Główny
Szlak Sudecki (czerwony) – Słoneczniki; w trakcie wędrówki warsztaty z rozpoznawania
stron świata, posługiwania się GPS, rodzinny quiz o Karkonoszach;
godz. 13 – obiad;
godz. 14 zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów, wyjazd do domu;
Uwaga! Każdy uczestnik warsztatów powinien posiadać wygodny strój turystyczny
umożliwiający uprawianie turystyki górskiej.
Wszelkich informacji na temat warsztatów udziela:
Jolanta Śledzińska – sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych
tel.: 22 826 57 35 wew. 221, email: jsledzinska@pttk.pl
Zadanie realizowane w ramach projektu „Turystyka łączy pokolenia”
dofinansowanego ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki

Do zobaczenia na szlaku!

