
                            
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy 

w związku z realizacją projektu 
"Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz dziedzictwa swojego regonu" 

dofinansowanego przez 
 Narodowy Instytut Dziedzictwa  

w ramach programu „Wolontariat na rzecz dziedzictwa” 
ogłasza nabór uczestników,  

chcących wziąć udział w obozach wolontariackich w terminie: 
                                   20-21 czerwiec 2016 –Obóz na Orawie 
                                   28-29 czerwiec 2016 – Obóz na Podhalu 
                                   4-5 lipiec 2016 – Obóz na Spiszu 

 
Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 13 roku życia,  zamieszkałe na terenie Podhala, Spisza i Orawy (powiat nowotarski i tatrzański). Łącznie w 3 obozach może wziąć udział 60 wolontariuszy po 20 osób z każdego obszaru. W przypadku dużej liczby zgłoszeń dodatkowym kryterium wyboru uczestników będzie kolejność zgłoszeń. 
Ideą projektu jest zaangażowanie młodzieży jako wolontariuszy z lokalnej społeczności w poznawanie dziedzictwa kulturowego swojego regionu i wykorzystania go w rozwoju turystyki lokalnej. Projekt zakłada również opracowanie 3 questowych ścieżek edukacyjnych podczas zajęć warsztatowo  animacyjnych na tych obszarach, a także pomoc konserwatorską i dokumentacyjną przy zabytkach podczas obozów pod okiem Konserwatora zabytków. 
Podczas dwudniowych warsztatów dla grupy ok. 20 uczestników obozu wolontariackiego zostanie opracowany quest, wykorzystujący lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz wiedzę i pasję mieszkańców. Warsztaty będą prowadzone przez trenera questingu w oparciu o amerykańską metodę Valley Quest zróżnicowanymi metodami: praca prowadzona częściowo w terenie, praca twórcza z uczestnikami, w tym w trybie indywidualnym lub w mniejszych zespołach.  
Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko dowiedzą się na czym polega questing i jak się go tworzy 
w teorii, ale też nabiorą praktycznych umiejętności opracowywania questów, dzięki czemu będą 
mogli w przyszłości rozszerzyć sieć o kolejne atrakcyjne piesze i rowerowe trasy.  

Zapisy: wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać lub składać osobiście w  biurze Stowarzyszenia Rozwoju Orawy: Jabłonka, ul. Sobieskiego 7c , www.leaderorawa.pl,  
Tel. 601-488-584 

Udział w obozach jest bezpłatny, organizator zapewnia transport, wyżywienie, opiekuna 
obozów oraz trenerów. 

 
 



                            
 
                                                                        ……................................ 
                                                          (miejscowość, data) 

 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
 
 

Zgłaszam uczestnictwo w formie edukacyjnej:  
Nazwa /tytuł/: Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz dziedzictwa swojego regonu 
Rodzaj: szkolenie, warsztaty, obóz  
Termin wybranego obozu:   
20 - 21.06.2016r. - Obóz na Orawie,    
28-29.06.2016r. – Obóz na Podhalu,  
4-5.07. 2016 r. – Obóz na Spiszu  
 
1. Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………………………….. 
2. Adres do korespondencji: kod …………… miejscowość: ....................................................................... 

ulica: ......................................................................................... nr …....................................................... 
tel.: …….........……, e-mail: ………………………..….PESEL uczstnika:..…..…….………………............. 

3. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………..…………………………………………….. 
kod pocztowy: ………………miejscowość: ............................................................................................. 

ulica: ................................................................................................ nr ................................................... 
tel.: ………………..., e-mail: ………..……………………NIP:…………………………………………………. 

 
Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział w obozie wolontariackim* 
Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obozie wolontariackim w terminie: 
........................................................ zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. Jednocześnie 
zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem 
obozu a domem. 
 
 
 
 
       ....................................................................                                       ....................................................... 
     (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)*             (podpis uczestnika obozu)  

*Wypełnić w przypadku zgłoszenia osób niepełnoletnich. 


