
 

Ferie z KPN 
w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu

15.01. - 25.02.2018
Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na zajęcia edukacyjne  
we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-13.00 oraz do Ośrodka Edukacyjnego Domek Myśliwski w weekendy w godzinach 10.00 -15.00  
w okresie ferii zimowych 2018. Proponujemy warsztaty i zabawy, podczas których zdobędziesz wiedzę przyrodniczą i ogrzejesz się przy kubku 
ciepłej herbaty miło spędzając  feryjny czas!

Zajęcia specjalne 
w Centrum Informacyjnym KPN:

Zajęcia  specjalne w Domku Myśliwskim 
(piątek, sobota, niedziela):

Zapraszamy także na codzienne zajęcia feryjne w Centrum Informacyjnym KPN 
w godz. 10.00-15.00 od środy do niedzieli przez całe ferie (15.01. - 25.02.2018): 

12 i 14.01.2018 
Turystyka w Karkonoszach – wczoraj i dziś.

19-21.01.2018
Lawina wiedzy o… lawinach! 

26.01.2018 (piątek)
Wyprawa do Samotni na rakietach śnieżnych.

27-28.01.2018 (sobota, niedziela)
Śnieżne klimaty w ośrodku.   

02-04.02.2018
Po pierwsze: bezpieczeństwo w górach. 

09-11.02.2018
U zielarza – laboranta. 

16-18.02.2018
Skarby skałami, skały skarbami. 

23-25.02.2018
Karkonoskie zwierzaki. 

Propozycje dla najmłodszych  
(dzieci do 9 lat):
•  Bezpiecznie w górach. 
•  Bajkowo – filmowo. 

Propozycje dla starszych  
(dzieci od 10 lat i dorośli)
•  Bezpiecznie w górach. 
•  Karkonosze pod białą pierzyną. 
•  Filmowo. 

16.01.2018 (wtorek), 15.02.2018 (czwartek)
Na tropie karkonoskich zwierząt.

18.01. (czwartek), 01.02.2018 (czwartek)
Przejrzysty jak lód, czyli rzecz o kryształach 
górskich. 

23.01.2018 (wtorek), 8.02.2018 (czwartek)
Zima pachnąca przyprawami.
25.01. (czwartek), 22.02.2018 (czwartek)
Zima ART.

UWAGA
Zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat    Zajęcia będą się odbywać przy zebraniu minimum 5 osób   
  Zajęcia są bezpłatne     Karkonoski Park Narodowy nie zapewnia wyżywienia dla dzieci     W razie niesprzyjających 

warunków pogodowych zastrzegamy prawo do zmian w programie     Zajęcia obejmują część terenową (w okolicy 
budynku) oraz część stacjonarną  (w salach dydaktycznych CI KPN i DM)     Należy zadbać o właściwy ubiór i obuwie 
uczestnika (wyjście w teren) oraz drugie śniadanie     Oferta  nie dotyczy grup zorganizowanych

W razie chęci wzięcia udziału w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny:  
+48 75 700 00 08, kom.: 514 607 299, 607 217 597 lub e-mail: cikpn@kpnmab.pl

Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego, ul. Leśna 9, 58-540 Karpacz


