Ramowy program
XI Zlotu Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej
pod honorowym patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Słońsk, 28‐29 kwietnia 2012r.
28 kwietnia
od. godz. 9.30
• rejestracja uczestników Zlotu
godz. 10.30 ‐ 14.30
•

Powitanie gości

•

Wystąpienie Prezydenta Rzeczpospolitej Ptasiej i zaproszonych Gości

•

Nadanie honorowego obywatelstwa Rzeczpospolitej Ptasiej

•

Akredytacja Ambasadora RP

•

Informacja o remizie– ptaku roku 2011

•

Wybory ptaka roku 2013

•

Konkurs zręczności i wiedzy na temat remiza

•

Występ Teatru Wiatraczki z Barlinka z przedstawieniem pt. „KIEDY GAWRONY PLOTKUJĄ”

•

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

•

Promocja Przewodników Prawdziwych Tropicieli autorstwa Adama Wajraka i Michała Skakuja ‐
przewidziane autografy☺

•

Warsztaty plastyczne na temat „SUPER TKACZ REMIZ kontra DZIECIAKI I PTAKI DZIWAKI

•

Warsztat na temat „Jak zrobić karmnik z orzecha kokosowego?”

•

Aukcja „ptasich” fantów

•

Ogłoszenie wyników wyborów Ptaka Roku 2013

•

Poczęstunek, degustacja domowych wypieków

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

"Znane i mniej znane fakty z życia remizów" ‐ Pani dr Beata Czyż

•

„Ciemne strony zielonej energii: oddziaływania farm wiatrowych na ptaki”
‐ Pan dr Przemysław Chylarecki.”

•

„Ujście Wkry do Narwi” – Pani Dorota Szelerska (nagroda)

•

„Koi‐koi, ngaa, korongo ‐ czyli "nasze" bociany w Afryce” – Pan Arkadiusz Szaraniec

•

„Ameryka Południowa ‐ wieloryby, ptaki i motyle” – Pan Tomasz Ogrodowczyk

•

„Sowy Polski” film Artura Tabora zaprezentuje Pan dr Romuald Mikusek.

W sali będzie również wystawa znaczków pocztowych pt: „Władcy przestworzy‐ptaki drapieżne
dzienne” z kolekcji p. Mariana Jasickiego.
29 kwietnia
Wycieczki z przewodnikiem :
•

godz. 7.00 na ścieżkę edukacyjną „Szlak dzięcioła” w rezerwacie przyrody „Dolina Postomii”

•

godz. 9.00 do Parku Narodowego „Ujście Warty”

Zlotowi będą towarzyszyć stoiska, m.in. Parku Narodowego „Ujście Warty”, stowarzyszenia „Ptaki
Polskie”, Ośrodka Rozwojowo‐Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu i Nadleśnictwa Ośno
Lubuskie oraz czasopism Ptaki Polski i Fotonatura.
Tradycyjnie nagrodami w konkursach będą m.in. książki, programy edukacyjne i filmy przyrodnicze,
płyty z nagraniami głosów ptaków, noclegi i spływ kajakowy ufundowane przez miejscowych
obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej i usługodawców.
W ramach wpisowego (40 zł –osoba dorosła, 15 zł –dziecko/uczeń) każdy uczestnik otrzyma zlotową
pamiątkę, monetę, torbę z Rzeczpospolitej Ptasiej i poczęstunek oraz będzie mógł wziąć udział
w prelekcjach w sali wiejskiej i wycieczkach.
Czekamy na zgłoszenia do 16 kwietnia 2012 mailem tps@tps‐unitisviribus.org.pl .
Wpisowe należy wpłacać na konto: 29 8355 0009 0035 0411 2000 0001.
O miejscu, w którym odbędzie się Zlot powiadomimy w późniejszym terminie, będzie to albo Plac
Zamkowy, albo park w Słońsku.

