
  

 

Karta Zgłoszenia Uczestnictwa w Zlocie Ptaków Polskich 2012 
Goniądz,  18-20 maja 2012 
 
1. Imię i nazwisko  

UWAGA! Prosimy o wpisanie niezależnie  
dla każdego Uczestnika   

 
 

2. Instytucja 
(jeśli dotyczy) 

 

3. Adres  
 

 

4. Kontakt 
 

Tel.:   e-mail:  

5. Rezerwacja  Zaznacz wybrane pozycje  
UWAGA! Prosimy o zaznaczenie niezależnie dla każdego Uczestnika    

  Piątek, 18 maja Sobota, 19 maja    
 

Niedziela, 20 maja  
 

5.1. Posiłki  
 

Kolacja  Obiad Kolacja Obiad 

Organizator pokrywa koszt udziału członków Klubu Ptaków Polskich w warsztatach, wycieczkach i pozostałych atrakcjach 
oraz zapewnia pyszne jedzenie. 

UWAGA:  1 osoba może wziąć udział maksymalnie w 2 wycieczkach terenowych, w tym zajęciach dla dzieci i rodziców 

5.2. Wycieczki terenowe  

5.2.1. PIĄTEK 18 maja 

 

17:30-22:00 Ptaki wodno-błotne + łoś (Mścichy) - max. 25 osób  

5.2.2. 18:00-22:00 Wodniczka + koncert bekasów + łoś (Carska Droga, Długa 
Luka) - max. 25 osób 

 

5.2.3. 19:00-22:30 Łoś + koncert bekasów (Barwik)- max. 19 osób  



  

 

5.2.4. SOBOTA 19 maja 3:30-7:30 Łoś + wodniczka + koncert bekasów (Carska Droga, Długa 

Luka) - max. 19 osób 

 

5.2.5. 3:30-8:00 Świt na bagnach: ptaki wodno-błotne + łoś (Mścichy) - max. 

25 osób 

 

5.2.6. 4:00-7:00 Ptaki wodno-błotne + łoś (Goniądz) - max. 25 osób  

5.2.7. 8:30-13:30 Ptaki wodno-błotne (Mścichy) - max. 19 osób  

5.2.8. 8:30-13:30 Ptaki wodno-błotne (Brzostowo, Burzyn) - max. 19 osób  

5.2.9. 9:00-12:00 Spływ kajakowy po Biebrzy: Wroceń-Goniądz - max. 40 osób  

5.2.10. 10:00-13:00 Spływ kajakowy po Biebrzy: Wroceń-Goniądz - max. 40 osób  

5.2.11. 10:00-15:00 Przeprawa bagienna (Gugny Barwik) - max. 38 osób   

5.2.12. 13:00-15:00 Spływ kajakowy po Biebrzy: Goniądz-Osowiec - max. 40 osób  

5.2.13. 14:00-16:00 Spływ kajakowy po Biebrzy: Goniądz-Osowiec - max. 40 osób  

5.2.14. NIEDZIELA 20 maja 3:30-8:00 Świt na bagnach: ptaki wodno-błotne + łoś (Mścichy) - max. 

25 osób 

 

5.2.15. 3:30-7:30 Łoś + wodniczka + koncert bakasów (Długa Luka, Carska 

Droga) - max. 19 osób 

 

5.2.16. 4:00-7:00 Ptaki wodno-błotne + łoś (Goniądz) - max. 25 osób  

5.2.17. 8:00-11:00 Spływ kajakowy po Biebrzy: Wroceń-Goniądz - max. 40 osób  

5.2.18 14:00-16:00 Spływ kajakowy po Biebrzy:  Goniądz-Osowiec - max. 40 osób  

5.2.19. 15:00-19:30 Ptaki wodno-błotne (Mścichy) - max. 25 osób  

5.2.20. 17:30-21:30 Wodniczka + koncert bekasów + łoś (Carska Droga, Długa 

Luka) - max. 19 osób 

 

5.3. Zajęcia dla Dzieci i Rodziców 

5.3.1. PIĄTEK 18 maja 16:00-19:00 Sztuka tropienia + kupologia stosowana - warsztaty 
(Goniądz) - max. 40 osób 

 

5.3.2. SOBOTA 19 maja 9:00-12:00 Wyprawa na wodne stwory - bezkręgowce, płazy i ptaki - 
warsztaty terenowe - max. 40 osób 

 



  

 

5.3.3. 15:00-18:00 Bóbr + rosiczka - warsztaty terenowe (Osowiec) - max. 38 
osób 

 

5.3.4. 16:00-19:00 Sztuka tropienia + kupologia stosowana - warsztaty 
(Goniądz) - max. 40 osób 

 

5.3.5. NIEDZIELA 20 maja 9:00-12:00 Bóbr + rosiczka - warsztaty terenowe (Osowiec) - max. 40 
osób 

 

5.3.6. 14:00-17:00 Wyprawa na wodne stwory - bezkręgowce, płazy i ptaki - 
warsztaty terenowe - max. 40 osób 

 

5.4. Warsztaty artystyczne   (Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w warsztatach artystycznych decyduje kolejność zgłoszeń. 

1 osoba może wziąć udział w dowolnej liczbie warsztatów) 

5.4.1 SOBOTA 19 maja 9:00-13:00 Bagna są Piękne!, warsztat fotografii przyrodniczej 
prowadzony przez Marcina Nawrockiego - jednego z 
najwrażliwszych „malarzy” wśród polskich fotografików 
przyrody (sesja 1.) - max. 25 osób 

 

5.4.2. 9:00-13:00 Ptaki Ręczne, czyli warsztaty rękodzieła artystycznego z 
ptakami w roli głównej – poprowadzi Asia Lisiecka (sesja 1.) - 
max. 25 osób 

 

5.4.3. 15:00-19:00 Piórkiem i węglem, warsztat rysunku prowadzony przez 
jednego z najlepszych polskich ptasich artystów – Michała 
Skakuja (sesja 1.) - max. 25 osób 

 

5.4.4. 15:00-19:00 Ptaki Ręczne, czyli warsztaty rękodzieła artystycznego z 
ptakami w roli głównej – poprowadzi Asia Lisiecka (sesja 2.) - 
max. 25 osób 

 

5.4.5. NIEDZIELA 20 maja 9:00-12:00 
 

Bagna są Piękne!, warsztat fotografii przyrodniczej 
prowadzony przez Marcina Nawrockiego - jednego z 
najwrażliwszych „malarzy” wśród polskich fotografików 
przyrody (sesja 2.) - max. 25 osób 

 

5.4.6. 9:00-12:00 Piórkiem i węglem, warsztat rysunku prowadzony przez 
jednego z najlepszych polskich ptasich artystów – Michała 
Skakuja (sesja 2.) - max. 25 osób 

 

 
Noclegi znajdziecie Państwo w bazie noclegowej na http://new.biebrza.com/ 



  

 

6.  Oświadczenia końcowe:  

6.1. Zgadzam się na to, aby otrzymywać na podany powyżej adres e-mailowy lub pocztowy materiały dotyczące Klubu Ptaków Polskich oraz 
organizowanego Zlotu Ptaków Polskich 2012.  

6.2. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję możliwość zmian organizacyjnych i programowych w Zlocie Ptaków Polskich dokonanych przez jego 
Organizatorów. (Zmiany w programie będą na bieżąco aktualizowane na stronie www.jestemnapTAK.pl) 

6.3. Przeczytałam/Przeczytałem, w pełni rozumiem i akceptuję zapisy niniejszej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa w Zlocie Ptaków Polskich oraz 
przyjmuję do wiadomości, że jej wypełnienie i wysłanie jest równoznaczne z potwierdzeniem mojego uczestnictwa w Zlocie Ptaków Polskich 
2012. 

7. Twój podpis  (jeśli Karta Zgłoszeniowa jest wypełniana w wersji papierowej): 
 

 

Zgłoszenie prosimy przesłać do 5 maja 2012 na adres: ewa.strozniak@ptakipolskie.pl 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. 
Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Ptaki Polskie z siedzibą w Goniądzu przy ulicy Dolistowskiej 21.  

mailto:ewa.strozniak@ptakipolskie.pl

