
Projekt „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, 
Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW
PT: „JAK EDUKOWAĆ O KARPACKICH RZEKACH?”

organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

w ramach projektu 
„Rzeki karpackie - czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły,

Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”.

Termin warsztatów: 22-23 luty 2020

Program spotkania:

Warsztaty będą obejmowały seminaria i wycieczkę terenową nad Rabę. Na obszarze Natura 2000 Raba z
Mszanką  PLH120093  prowadzona  była  rewitalizacja  tej  rzeki  w  ramach  projektu  „Tarliska  Górnej  Raby”.
Podczas warsztatów zobaczymy efekty rewitalizacji w porównaniu do sytuacji sprzed projektu. Korzystając z
obecności wśród chronionych siedlisk w dolinie rzecznej, zaprezentowane zostaną w praktyce niektóre formy
pracy z uczniami w terenie. Zwiedzimy też zaporę wodną i hydroelektrownię w Dobczycach. Każdy uczestnik
warsztatów otrzyma poradnik „Jak edukować o karpackich rzekach?” opracowany w ramach projektu.

Tematyka warsztatów w terenie:

1.) Renaturyzacja rzek.
2.) Korzyści z naturalnej rzeki dla człowieka/usługi ekosystemowe rzeki (i doliny).
3.) Terenowe sposoby minimalizacji zagrożeń dla chronionych siedlisk i gatunków.
4.) Siedliska przyrodnicze dolin karpackich rzek chronione w Naturze 2000.
5.) Gatunki obce i inwazyjne, sposoby walki z nimi.
6.) Ślady dynamiki przepływów w terenie.
7.) Współczesne rozwiązania w ochronie przed powodzią i suszą – podejście zgodne z Ramową Dyrektywą 
Wodną UE (poldery, suche zbiorniki, odsuwanie zabudowy) i przestarzałe podejście (skutki obwałowań, 
umocnień hydrotechnicznych).
8.) Zapory wodne i hydroelektrownie – ich sposób działania, wpływ na środowisko i przyrodę, sposoby 
minimalizacji tego wpływu.
9) Przykład udanej renaturyzacji rzeki – projekt „Tarliska Górnej Raby”.

Tematyka seminarium:

„Tarliska Górnej Raby” oraz metodyka terenowej edukacji przyrodniczej „Jak edukować o karpackich 
rzekach?”.
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Harmonogram:

22 luty 2020 (sobota)
godz. 16-18 – Rejestracja uczestników
godz. 18-19 – Kolacja
godz. 19-21 – Seminarium wprowadzające

23 luty 2020 (niedziela)
godz. 7-8 – Śniadanie
godz. 8-15 – Wycieczka terenowa - „Tarliska Górnej Raby” i Zbiornik Dobczycki.
godz. 15-16 – Obiad
godz. 16-17 – Seminarium podsumowujące i pożegnanie uczestników.

Lokalizacja – Park Hotel ul. Mostowa 57, Myślenice 
(mapka z lokalizacją na stronie hotelu http://www.hpark.sotiko.pl/?kontakt)

Udział w warsztatach jest całkowicie darmowy (noclegi, posiłki, parking hotelowy, autokar). 
Po stronie uczestników jest dojazd do Myślenic i powrót, na własny koszt.

W hotelu zapewniono pokoje 2-osobowe z łazienką i WC.
Na czas wycieczki zapewniamy suchy prowiant (bułka, owoc, woda).
Każdy z uczestników otrzyma:

 certyfikat udziału w warsztatach
 podręcznik pt: „Jak edukować o karpackich rzekach?” 
 broszury edukacyjne o obszarach naturowych objętych projektem.

Należy zabrać ze sobą ciepłą i przeciwdeszczową odzież oraz obuwie do chodzenia po terenie (najlepiej 
kalosze).

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie w terminie do 20 lutego 2020 r. na adres
mailowy joannadw@op.pl

Uwaga liczba miejsc ograniczona!

Osoba kontaktowa: Joanna Wójcik tel. 790 36 39 36

(Formularz poniżej)

ZAPRASZAMY!

Zespół koordynujący projekt
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
w Krakowie
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW
PT: „JAK EDUKOWAĆ O KARPACKICH RZEKACH?”

organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

w ramach projektu 
„Rzeki karpackie - czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły,

Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”

Termin warsztatów: 22-23 luty 2020

Zgłaszam chęć udziału w warsztatach.

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko: ….............................................................................................................................................

Adres korespondencyjny: …..............................................................................................................................

Adres mailowy: …................................................................ 

Jestem: nauczycielem / edukatorem  (zakreśl właściwe)

Nauczam /edukuję w szkole / NGO (adres): …....................................................................................................

Posiadam ubezpieczenie (od wypadków) ZUS lub inne: TAK / NIE (zakreśl właściwe)

Informacje dodatkowe:

Rezerwuję posiłki: mięsne / wegetariańskie / wegańskie  (zakreśl właściwe)

Szczególne oczekiwania z Twojej strony: …......................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

Inne informacje, o których powinniśmy wiedzieć: …............................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do 20 luty 2020, na adres mailowy: joannadw@op.pl

Uwaga liczba miejsc ograniczona!
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Klauzula informacyjna art. 13. RODO, w związku z przetwarzaniem danych osób fizycznych  w związku z realizacją 
warsztatów edukacyjnych „Jak edukować o karpackich rzekach?” w ramach projektu „Rzeki karpackie - czysta Natura 
2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, 
Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu”.

Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: 
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Adres: ul. Józefitów 4/5, 30-039 Kraków
KRS nr 0000060308; REGON: 350524261; NIP: 676-10-21-929
W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: 
ania.fwie@gmail.com
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją warsztatów i zobowiązań ynikających z projektu. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b 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 (RODO).
W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, email, numer telefonu, wynikające
m.in. z formularza zgłoszeniowego, do którego niniejsza klauzula informacyjna stanowi załącznik. 
Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.
Podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, jednak brak podania wskazanych danych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia 
na warsztaty. 
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 
Dane będą przetwarzane do końca realizacji projektu, a następnie mogą być przetwarzane przez okres roszczeń 
związanych z tym procesem. Pozostałe dane będą przetwarzane w terminach odpowiadających terminom wskazanym w 
odrębnych przepisach prawa. 
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
Ma Pani / Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Ma Pani / Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz przenoszenia swoich 
danych.
Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana  danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa.

  Projekt realizuje:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Józefitów 4/5, 30-039 Kraków
www.fwie.pl;  

http://www.fwie.pl/

