
 

 

 
    

 

PROGRAM  

OTWARTEGO SPOTKANIA INFORMACYJNEGO  
DLA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH I MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ 

01.12.2018 r. (sobota), Ośrodek Edukacji Ekologicznej  
przy ul. Bełskiej 7 w Ustrzykach Dolnych 

Część I - Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w VIII Ogólnopolskim Konkursie 
Fotograficznym pt.: „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
i otuliny” oraz wernisaż wystawy fotograficznej. 

1000- 1010 Powitanie Uczestników – dr Ryszard Prędki, Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego; 

1010– 1045 „Zatrzymać piękno w kadrze – kilka słów o fotografii krajobrazowej” –  
                    Katarzyna Gubrynowicz (Związek Polskich Fotografów Przyrody); 

1050 – 1125 „Fotografia zwierząt w praktyce i teorii” – Grzegorz Leśniewski (fotograf przyrody); 

1130 – 1230 Uroczyste ogłoszenie wyników VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 
wraz z wręczeniem nagród i dyplomów Laureatom; Prezentacja prac nagrodzonych i 
zakwalifikowanych na wystawę przez Komisję Konkursową. 

 Rozwiązanie Fotozagadki i rozlosowanie nagród.  

1230 1300 Zwiedzanie wystawy, słodki poczęstunek.  

 
Część II – Podsumowanie działalności BdPN w zakresie udostępniania Parku do zwiedzania i 
edukacji ekologicznej - spotkanie informacyjne. 

1300 – 1325 Podsumowanie sezonu turystycznego (frekwencja na szlakach, problemy, wnioski)  

1330 – 1445 Modernizacja infrastruktury turystycznej oraz omówienie wybranych zadań ochronnych  
Bieszczadzkiego Parku Narodowego w zakresie projektów:   

 „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020” (POIŚ), 

 „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków 
przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” w latach 2018-2021 (RPO WP), 

 „Utrzymanie, wyposażenie i remont infrastruktury sprzyjającej ukierunkowaniu ruchu 
turystycznego na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w roku 2018” (Fundusz Leśny). 

1445 – 1510 Podsumowanie działań edukacyjnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2018 r. - 
prezentacja efektów oraz najbliższe plany  

Ok. 1515 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.  
 

Uwaga: Przewodnicy otrzymają nowe wydawnictwa BdPN, w tym m.in.: Mapę Rezerwatu Biosfery 
„Karpaty Wschodnie”, Kalendarz przyrodniczy 2019 r., Roczniki Bieszczadzkie t. XXVI. Udział w 
spotkaniu będzie podstawą przedłużenia licencji Bieszczadzkiego Parku Narodowego dla 
zainteresowanych przewodników. 

Prosimy osoby zainteresowane przedłużeniem licencji o rejestrację poprzez arkusz dostępny 
na stronie internetowej Parku w terminie do 27.11.2018 r.: 
 


