Program XII Zlotu Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej
Słońsk, 20‐21 kwietnia 2013 r.
patronat medialny objął serwis BirdWatching.PL i Magazyn Przyrodniczy Salamandra
20 kwietnia (sobota)
od godz. 9.30
•

rejestracja uczestników Zlotu w parku w Słońsku

godz. 10.30 ‐ 14.30
•

Powitanie gości

•

Wystąpienie Prezydenta Rzeczpospolitej Ptasiej i zaproszonych gości

•

Nadanie honorowego obywatelstwa Rzeczpospolitej Ptasiej

•

Akredytacja Ambasadora Rzeczpospolitej Ptasiej

•

Informacja o zimorodku– ptaku roku 2013

•

Wybory ptaka roku 2014

•

„Kochajmy ptaki” – występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 „Bajka” w Kostrzynie nad Odrą

•

Konkurs zręczności i wiedzy na temat zimorodka

•

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zimorodek turkusowa strzała”

•

Pocztówka z Rzeczpospolitej Ptasiej ‐ warsztaty plastyczne podczas których, przy pomocy
pieczątek, szablonów, kolorowych papierów , brystoli i farb będzie można zrobić własną autorską
pocztówkę, włożyć ją do koperty i wysłać w najdalszy kraniec świata ‐ na Gwadelupę, do
Patagonii czy do południowej Oceanii.....

•

Prezentacja najnowszego audiobooka "Bezkrwawe łowy" Włodzimierza Puchalskiego oraz
wydawnictw, filmów i nagrań głosów przyrody wydanych przez Ośrodek Rozwojowo‐
Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu

•

Promocja książki „Żuraw Kłosowskich” wydanej przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie oraz
„Ilustrowanej encyklopedii ptaków Polski” M. Radziszewskiego i M. Matysiaka.

•

Aukcja „ptasich” fantów

•

Ogłoszenie wyników wyborów Ptaka Roku 2014

•

Poczęstunek, degustacja domowych wypieków

godz. 15.30 –19.00
prezentacje w sali wiejskiej przy ul. Parkowej 2:
•

„Zimorodek ‐ co o nim wiemy po 20 latach badań” ‐ dr Roman Kucharski

•

„Ptaki. Od archeologii do fotografii cyfrowej" ‐ ‐mgr Tomasz Skorupka

•

„Rytmy natury” ‐ film i spotkanie z reżyserem Arturem Homanem

•

„Wisła od źródeł do ujścia” – zwiastun filmu przedstawi Paolo Volponi

wystawy:

‐ obrazów haftowanych pt.: „ Ptaki nitką malowane” Ewy Polańskiej
‐ zdjęć wykonanych przez młodych obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej, którzy rozpoczynają przygodę
z fotografią przyrodniczą
21 kwietnia (niedziela)
godz. 8.00 ‐ wycieczka z przewodnikiem do Parku Narodowego „Ujście Warty”
godz. 12.00 ‐ społeczna akcja sadzenia wierzb
Zlotowi będą towarzyszyć stoiska, m.in. Parku Narodowego „Ujście Warty”, Stowarzyszenia „Ptaki
Polskie”, Ośrodka Rozwojowo‐Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, Magazynu
Przyrodniczego Salamandra, czasopism Ptaki Polski i FotoNatura, pasieki „Dutkowiak” oraz kampanii
społecznej „Niech żyją”.
Można będzie nabyć wytwory rękodzieła wykonane przez ornitologów z grupy „Zwierzart” oraz
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sulęcina oraz Domu Seniora z Kostrzyna.
Tradycyjnie nagrodami w konkursach będą m.in. książki, audiobooki i filmy przyrodnicze, płyty z
nagraniami głosów ptaków, noclegi i spływ kajakowy ufundowane przez Gminę Słońsk i obywateli
Rzeczpospolitej Ptasiej.
Zapraszamy!

