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UWAGA, UWAGA, UWAGA, UWAGA !!!  
To już ósme, sierpniowe spotkanie w Parku Narodowym Gór Stołowych,  

  „Wielki Dzień Pszczół”  
 to święto wszystkich zapylaczy i tych dzikich i tych troszeczkę udomowionych.  

ZAPRASZAMY – w niedzielę,  08 sierpnia 2021r , w godz. 10:00 - 18:00. 
 

      W S T Ę P   W O L N Y ! 
                

Regulamin obchodów  „ Wielkiego Dnia Pszczół- 2021” 
 

1. Organizatorem imprezy jest Park Narodowy Gór Stołowych . 
 
2. Obchody „Wielkiego Dnia Pszczół- 2021” odbędą się 08.08.2021 roku.  
 
3.  Piesza wycieczka terenowa „Wyprawa w cieniu Czarnej Góry – w poszukiwaniu pszczelich twardzieli” 
odbędzie się w godzinach od 1000 do 1500 . Będzie to średnio wymagający   przemarsz ,  po mniej znanych a 
niezmiernie ciekawych fragmentach Parku Narodowego. Zaplanowano pokonanie dystansu około 6 km, z 
kilkoma przystankami. Na trasie pracownicy Parku, podzielą się swoją wiedzą o przyrodzie i geografii  Gór 
Stołowych.   Opowiedzą  o „dzikich” leśnych owadach zapylających ale także o zapylaczach z waszych ogrodów.  

4. Początek  wycieczki jest przewidziany  przy Drodze Stu Zakrętów ( droga nr 387), na parkingu (węzeł szlaków 
turystycznych) YMCA, współ. geo. 16.309090 E 50.460660 N. Miejsce spotkania będzie oznakowane pszczółkami  
a przedstawiciele Parku, będą  oczekiwać na uczestników od godziny 930. Na parkingu będzie  można pozostawić 
samochód. 

5. Zakończenie wycieczki nastąpi w  tym samym miejscu co start tj. parking  YMCA. 

6. Spotkanie  w kolekcji roślin miododajnych i zapomnianych odmian warzyw,  w Centrum Edukacyjno-
Szkoleniowym Parku Narodowego Gór Stołowych (Karłów 10) odbędzie się w godzinach 1700-1800. Na spotkaniu 
postaramy się przybliżyć idee zachowania starych odmian  roślin i zwierząt, wychodowanych przez człowieka 
przez stulecia, a w obecnych czasach popadających w zapomnienie. 

7. Uczestnictwo w obchodach jest bezpłatne – zapraszamy. W związku z Covid19 maksymalna liczba 
uczestników mogąca wziąć udział w imprezie to 100 osób. 

8. Celem imprezy jest promowanie wiedzy o owadach zapylających,  o przyrodzie i historii Gór 
Stołowych, przybliżenie wiadomości o Parku Narodowym Gór Stołowych, propagowanie aktywnego 
spędzania czasu wolnego. 

9. Impreza organizowana jest w ramach corocznych obchodów Wielkiego Dnia Pszczół. 

10. Organizator informuje że:  



 

  
 

Góry Stołowe – kraina zrodzona z morza 

   

ul. Słoneczna 31 | 57-350 Kudowa Zdrój | tel. +48 74/8 66 14 36, | fax. +48 74/ 8 65 49 18 | www.pngs.com.pl | pngs@pngs.com.pl  

 

 

- Osoba niepełnoletnia może brać udział w imprezie tylko pod opieką upoważnionej osoby pełnoletniej, 
która bierze za niego pełną odpowiedzialność.  
-  Przed rozpoczęciem imprezy będą pozyskiwane dane w postaci imienia, nazwiska oraz numeru 

telefonu uczestników w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 i mogą być one 

przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (57-300 Kłodzko ul. Stefana Okrzei 16) 

oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dane te będą przechowywane przez okres 14 dni od daty 

imprezy.  

11. Warunki uczestnictwa. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do: 

* przestrzegania regulaminu obchodów oraz podporządkowania się poleceniom   
   organizatorów, 
* stosowania zasad dystansu społecznego ( 2 m) w stosunku do innych uczestników i organizatorów, 
* posiadania i stosowania maseczek ochronnych,   
* w czasie trwania wycieczki terenowej, nie oddalania się od grupy, nie zbaczania z wyznaczonego 
szlaku bez zgody przewodników (organizatorów), 
* zgłaszania przewodnikom (organizatorom) wszelkich problemów zdrowotnych    
   utrudniających lub uniemożliwiających uczestnictwo w imprezie lub kontynuowanie  
   marszu w części terenowej, 
* posiadania odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków terenowych i pogodowych    
    (obuwie górskie, kurtka przeciwdeszczowa, długie spodnie), 
* uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach w  
    czasie imprezy w celach promocji działań organizatorów.  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na pod adresem  

https://www.pngs.com.pl/data/Klauzula%20dotycz%C4%85ca%20RODO.pdf 

12. Organizatorzy imprezy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy spaceru lub odwołania imprezy w 
przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu jej uczestników. 
13. Uczestnik biorący udział w imprezie tym samym zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 
niniejszego regulaminu. Nie przestrzeganie regulaminu skutkuje wykluczeniem uczestnika z imprezy.  
14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów imprezy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pngs.com.pl/data/Klauzula%20dotycz%C4%85ca%20RODO.pdf


 

  
 

Góry Stołowe – kraina zrodzona z morza 

   

ul. Słoneczna 31 | 57-350 Kudowa Zdrój | tel. +48 74/8 66 14 36, | fax. +48 74/ 8 65 49 18 | www.pngs.com.pl | pngs@pngs.com.pl  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


