Program Wydarzenia:

Liczenie Bocianów na rowerach!

Data:

18-20 lipca

Miejsce:

Goniądz, Miasto i Gmina Goniądz, województwo podlaskie,

Liczba osób:

20

Trasy:

ok 30- 60 km dziennie;

Piątek 18 lipca
Przyjazd uczestników i rozbicie namiotów na Goniądzkiej plaży przy Miejskim
Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji, ul. Demokratyczna 10, 19-110 Goniądz
Prosimy zgłaszać swój przyjazd w Recepcji Ośrodka do godz. 22.00.

19.00 -22.00

ognisko przy Centrum Orlikowym,
19 -110 Goniądz; powitalna kolacja

ul.

Dolistowska

21,

Sobota 19 lipca
8.00 – 09.00

wspólne śniadanie, Centrum Orlikowe;

9.00-11.00

warsztat o Bocianach i szkolenie dotyczące liczenie Bocianów
na rowerach;

11.30-18.00

liczenie Bocianów w terenie;

18.00 – 22.00

obiadokolacja i ognisko przy Centrum Orlikowym;

Niedziela 20 lipca
04.00 – 7.00

wycieczka na bagna; prowadzący Marcin Siuchno, specjalista
ds. Edukacji;

08.00 – 9.00

wspólne śniadanie, Centrum Orlikowe;

09.00- 17.00

liczenie Bocianów w terenie lub rowerowy przejazd we
własnym zakresie;

18.00 –20.00

podliczenie
wyników,
wymiana
obiadokolacji, Centrum Orlikowe

doświadczeń

przy

Wyjazd uczestników.

Koszt uczestnictwa: 246zł
Wpłaty można dokonać bezpośrednio na numer konta:

SBR 88 8769 0002 0000 6565 2000 0010
Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz

Koordynator Wydarzenia:
Emila Sokołowska, email: emilia.sokolowska@ptakipolskie.pl; tel. 609 509 895

Informacje organizacyjne:
Namiot – ze względu na charakter wydarzenia, piękne wschody słońca nad
Biebrzą i w końcu kalendarzowe lato zachęcamy wybrać się do nas na Podlasie
razem z własnym namiotem.
Pole namiotowe – mieści się tuż obok Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i
Rekreacji, ul. Demokratyczna 10, 19-110 Goniądz na plaży w Goniądzu. Toalety,
prysznice, ciepła i zimna woda mieszczą się w nowoczesnym, murowanym
budynku.
Serwowane posiłki będą wegetariańskie z wykorzystaniem warzyw, owoców
sezonowych i lokalnych produktów.
Prosimy zgłaszać Koordynatorowi Wydarzenia odpowiednio wcześniej ważne
informacje dotyczące wskazań dietetycznych.
Podczas liczenia bocianów uczestnicy wycieczki podzieleni zostaną na grupy.
W teren wyruszymy z mapkami i lornetkami, które udostępnimy wszystkim
uczestnikom na miejscu. Będzie możliwość skorzystania z dwóch GPSów aby
nanosić lokalizacje gniazd bezpośrednio na mapę. Jeśli ktoś dysponuje własnym
sprzętem nawigacyjnym prosimy nie wahać się go zabrać.
Trasy będą wynosiły po około 30- 60 km dziennie – w zależności od kondycji
uczestników.
Prosimy o zabranie odzieży przeciw deszczowej i jak to z pogodą bywa okrycia na
głowę w razie dużego słońca.
Rowery – nie ma to jak własny, sprawdzony rower! Jeśli jednak ktoś chciałby
dołączyć do liczenia bez własnego środka transportu proszę pytać o wynajem

dwukołowca tutaj: Goniądz Pensjonat "Bartek", ul. Nadbiebrzańska 32, 19-110
Goniądz, tel. 85 7380630, www.biebrza.com.pl, e-mail: bartek@biebrza.com.pl.
Koszty wynajmu roweru uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Prosimy o
obecność z rowerami - Ptaki Polskie nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku
ich braku.
Uwaga - w Goniądzu nie ma serwisu rowerowego.
Do zobaczenia nad Biebrzą!

