XI DZIEŃ OTWARTY
W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM

Program
Wycieczki z pracownikiem parku.

Temat: Rzadkie gatunki roślin i zwierząt w KPN, ich ochrona i siedliska w jakich występują.
09:00 – 12:00 Start: Parking Dąbrowa Leśna.
09:00 – 12:00 Start: Polana Turystyczna Opaleń (wejście na polanę).
14:30 – 16:00 Start: Polana Jakubów.
10:00 –
Rozpoczęcie pikniku na Polanie Jakubów.
10:00 – 14:00 Punkt informacyjno-konsultacyjny Urzędu Gminy Izabelin i Centrum Kultury Izabelin
10:00 – 16:00 Wymiana elektrośmieci na rośliny ze szkółki KPN.
10:00 – 16:00 Stoiska lokalnych przedsiębiorców, stoiska rękodzieła, jarmark produktów regionalnych.
10.00 – 12.00 CKI - radość, ruch, rekreacja-gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych.
10:00 – 11:30 Wycieczka rowerowa z pracownikiem parku (dł. trasy ok. 12 km) ***
10:00 – 11:00 Akademia Rozwoju dla Małych i Dużych Sosnowa Szpilka
Joga od podstaw – warsztat (uczestnicy powinni mieć własne maty do ćwiczeń).
10:00 – 11:30 Pracownia ceramiki artystycznej Formatka z Izabelina
warsztat ekoceramiki – ceramika robiona z wykorzystaniem liści.
10:30 – 11:00 Występ artystyczny – Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie.
10:30 – 11:30 Warsztaty upcykling tworzenie zabawek z odpadów.
10:45 – 12:30 Polska Szkoła Surwiwalu – warsztat z zasad etyki outdoorowej Leave No Trace.
10:45 – 12:30 Wiklina Leszno – warsztat wikliniarski dla dzieci i dorosłych.
11.00 – 14.00 CKI – warsztaty z projektowania i tworzenia łąk kwietnych.
11.00 – 15.00 CKI – warsztaty plastyczne-mały eko artysta.
11:00 – 12.30 Stowarzyszenie DziałajMY! Warsztaty PrzeróbMY! Bądź świadomy i eco
– Kreatywne podejście do recyclingu. Tworzenie zabawek z kartonu.
11:00 – 11:15 Esculapa – warsztaty pierwsza pomoc.
11:15 – 11:45 Akademia Rozwoju dla Małych i Dużych Sosnowa Szpilka – Joga od podstaw – wykład.
12:00 – 16:00 Wycieczka rowerowa z pracownikiem parku (dł. trasy ok. 37 km) ***
12:00 – 13:00 Malowanie ECO toreb bądź wielkoformatowych kolorowanek
o tematyce ekologicznej– warsztaty dla dzieci.
12:00 – 13:00 Akademia Rozwoju dla Małych i Dużych Sosnowa Szpilka
Joga od podstaw – warsztat (uczestnicy powinni mieć własne maty do ćwiczeń).
12:00 – 12:15 Esculapa – warsztaty pierwsza pomoc.
12:30 – 14:00 Pracownia ceramiki artystycznej Formatka z Izabelina
warsztat ekoceramiki – ceramika robiona z wykorzystaniem liści.
13:00 – 14:00 Ognisko integracyjne z cateringiem.
13:00 – 16:00 Catering.
13.00 – 15.00 CKI - radość, ruch, rekreacja-gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych.
13:00 – 13:15 Esculapa – warsztaty pierwsza pomoc.
13:00 – 14:30 Balonowe ZOO / Zamieniamy buziaki w zwierzaki (modelowanie balonów,
malowanie buziek, wyklejanki z nakrętek o tematyce ekologicznej).
13.30 – 15.00 Stowarzyszenie DziałajMY! Warsztaty PrzeróbMY! Bądź świadomy i eco
– Kreatywne podejście do recyclingu. Tworzenie zabawek z kartonu.
14:00 – 14:15 Esculapa – warsztaty pierwsza pomoc.
14:00 – 15:45 Polska Szkoła Surwiwalu – warsztat z zasad etyki outdoorowej Leave No Trace.
14:00 – 15:45 Wiklina Leszno – warsztat wikliniarski dla dzieci i dorosłych.
15:00 – 16:00 Tworzenie Eco latawców.
15:00 – 15:15 Esculapa – warsztaty pierwsza pomoc.
16:00 Zakończenie pikniku.
*** uwaga uczestnicy wycieczek rowerowych powinni posiadać rowery terenowe
(wykluczone są rowery miejskie i szosowe), kask, bidon z czymś do picia i zapasową dętkę

Szczegółowy program pikniku:
https://kampinoski-pn.gov.pl/program.pdf

