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Będzin dn. 15.06.2016 

Szanowni Państwo, 

AOPK ČR - Správa CHKO MORAVSKY KRAS (Republika Czeska) wspólnie  

z  Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Katedrą Geomorfologii 

Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 

Zapraszają do udziału 

w XXIII Międzynarodowej Szkole Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych (Szkole Krasu), 

która odbędzie się w dniach 14 – 16 lipca (07) 2016 r. na terenie Republiki Czeskiej,  

CHKO Moravski Kras 

 

      Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych (Szkoła Krasu) jest 

konferencją, która na stałe wpisana została do kalendarza sesji związanych z tematyką ochrony 

przyrody – ochrony obszarów krasowych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń  

w gronie służb ochrony przyrody, samorządów, przedstawicieli ośrodków naukowych, lokalnych 

społeczności, organizacji pozarządowych oraz w gronie partnerów z zagranicy: Czech, Słowacji, 

Ukrainy, Bułgarii a w bieżącym roku także z Litwy,  służąca skutecznej ochronie przyrody  

w warunkach gospodarowania i użytkowania terenu.  

W ramach XXIII Szkoły Krasu organizowanej w 2016 r. poruszane będą tematy związane  

z szeroko pojętą ochroną obszarów krasowych. Planujemy także podjąć kontynuację tematyki  

z roku ubiegłego związanej z prowadzeniem nowoczesnych form edukacji ekologicznej m.in.  

w centrach edukacji: Dom Przyrody Moravskiego Krasu  (http://www.dumprirody.cz/)   

Podczas Szkoły Krasu planowane jest także omówienie perspektyw współpracy z partnerami 

międzynarodowymi.  

 
Ramowy Program Konferencji:  
Czwartek, 14.07.2016  
około 13.00 – zakwaterowanie: Chata Macocha, Skalny Młyn 96, Blansko.  
www.chatamacocha.cz 
(dojazd na miejsce konferencji we własnym zakresie)  
ok. 13.30 – obiad  
15.00 – 18.00 Zwiedzane Domu Przyrody Moravskiego Krasu oraz Sesja referatowa, cz. 1  
18.30 kolacja  
19.30 – Sesja referatowa, cz. 2  
 
Piątek, 15.07.2016  
Śniadanie 
8.00 – 19.00 – całodniowa sesja terenowa Národní Park Podyjí (Park Narodowy Podyje) oraz 
návštěvnické středisko Hardeg (Rakousko) (Centrum gościnne Hardeg)  
ok. godziny 13.00 – obiad  
19.00 – kolacja  
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Sobota, 16.07.2016  
Śniadanie  
ok. 10.00 – (dla chętnych zwiedzanie jaskini udostępnionej do ruchu turystycznego)  
 
 

Planowany koszt konferencji wynosi: 

zakwaterowanie  340,- Kč /noc, ogółem: 680,- Kč 

śniadanie 70,- Kč, ogółem: 140,- Kč 

obiad 140,- Kč, ogółem:  420,- Kč 

kolacja 120,- Kč, ogółem: 240,- Kč 

Posiłek wegetariański    tak   nie  

Razem: ok. 1.480,- koron czeskich (około 250 zł – w zależności od bieżącego kursu).  

 

Płatność indywidualnie bezpośrednio na miejscu.  

 
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszę o podanie tematu wystąpienia  

(autor, temat wystąpienia).  

 
Udział w konferencji proszę potwierdzić w terminie do dnia 01.07.2016 drogą  

e-mailową dor@zpk.com.pl lub przyrodasmolen@zpk.com.pl faksem nr: +48322670422 lub 

pocztą na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, ul. Krasickiego 25,  

42 – 500 Będzin. 

Osoby do kontaktów w sprawach organizacyjnych konferencji: Dorota Okoń, Główny 

Specjalista ds. ochrony przyrody, pracownik ZPKWŚ Będzin (tel. +48322674482, 

+48694611605) oraz Paweł Kokoszka, referent ds. ochrony przyrody ożywionej, Oddział 

Biura ZPKWŚ w Smoleniu, (tel. +48 32 6736079). 

O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

 
 

 
Serdecznie zapraszamy 
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