P OZ VÁ N K A
na letní školu v rámci projektu GECON- geologická
příhraniční kooperační síť.
Česko-polský projekt spolupráce.

„Metodika geotouristického využití geologických
lokalit a objektů po těžbě”
26. až 30.8.2019
V rámci realizace tříletého projektu GECON bychom vás rádi pozvali na letošní ročník letní školy, kde
se představí vybraná témata z oblasti činnosti geoparků v polsko-českém pohraničí.
Co je to GECON? GE-geology, CO- cooperation, N-network
Síť geologické přeshraniční spolupráce je neformální platformou pro spolupráci institucí, jež pojí
společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství v českopolském pohraničí. Kooperační síť usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi těmito institucemi.
Více informací o projektu naleznete na www.geogecon.com
Tematika letošní letní školy je věnována metodice dokumentování, valorizace a geotouristického
rozvoje geologických lokalit v regionu, kde probíhala těžba nerostů.
Praktické aktivity a teoretické semináře budou probíhat v německo-polském Světovém UNESCO
geoparku Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa (Mužakovský vrásový oblouk).

Účast na letní škole je zd ar ma. Pořadatele poskytují ubytování a plnou penzi, přednášky, workshopy
a informační materiály. Pořadatel nehradí cestovní náklady ani náklady na krátké projížďky mezi
jednotlivými lokalitami Geoparku (viz program letní školy).
V souvislosti s plánovanou návštěvou německé části Geoparku, si prosím zajistěte částku kolem
10 EUR na osobní výdaje.

„Metodika geotouristického rozvoje geologických lokalit a objektů po těžbě”
26. až 30.8.2019

RÁMCOVÝ PROGRAM
DEN

26. srpna
PONDĚLÍ

27. srpna
ÚTERÝ

28. srpna
STŘEDA

29. srpna
ČTVRTEK

PROGRAM
Příjezd, ubytování účastníků, oběd
Uvítání účastníků, prezentace programu letní školy, prezentace partnerů
projektu
Prezentace – Světový geopark UNESCO Mužákovský vrasový oblouk
- geologické, krajinné hodnoty
- historie, vývoj, fungování
Návštěva Geoparku s průvodcem
Večeře – diskuse
Snídaně
Prezentace – zásady inventarizace a valorizace geologických lokalit/geositů
Prezentace – organizace geotouristiky na území geoparku
Oběd
Odjezd a terénní aktivity v oblasti geotourist turistické stezky ‚Bývalý důl
Babina‘, v obci Łęknica
Večeře – shrnutí aktivit
Snídaně
Odjezd do německé části geoparku – rozhledna Am Schweren Berg v obci Běla
Voda (Weisswasser) – problematika rekultivace těžebních jam hnědého uhlí
Lužický park bludných balvanů Nochten – vývoj geotouristiky na rekultivační
ploše hnědouhelného povrchového dolu
Oběd
Prezentace – zpřístupňování lokalit neživé přírody v geoparku
Shrnutí – projektová porada
Individuální nebo skupinový zájezd do lázeňského Fürst-Pücklerova parku
Mužakov/ Fürst-Pückler-Park Bad Muskau.
Večeře – shrnutí aktivit
Snídaně
Odjezd do obce Trzebiel. Geologická lokalita – přírodní památka „Ďábelský
balvan“ – geologický a kulturní objekt v geoparku
Procházka asi 2,5 km: lokality – nezpřístupněné objekty po bývalé těžbě
nerostů
Oběd
Odjezd do obce Bronowice: lokality – nezpřístupněné objekty po bývalé těžbě
nerostů
Večeře – shrnutí aktivit
Snídaně

Odjezd do lokality Vysoká jezera
30. srpna
PÁTEK

Návštěva přírodovědného a lesnického vzdělávacího centra, prezentace –
správa lesů v geoparku
Zakončení letní školy – diskuse
Oběd
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Program letní školy bude probíhat v polštině a v češtině – pořadatel zajistí tlumočení.
V rámci programu budou terénní vycházky a semináře probíhat v bezprostřední blízkosti města
Łęknica, ve vzdálenosti nepřesahující 30 km. Doporučujeme si zajistit vlastní dopravu auty a také
lehkou terénní obuv.
Informace o místě ubytování účastníků programu bude poskytnutá později, po přijetí všech přihlášek
účastníků letní školy.
Prosíme, vyplňte přiložený formulář přihlášky a zašlete jej v termínu do 16. srpna e-mailem
na adresu: dorota.russ@pgi.gov.pl
Upozornění: počet míst pro účastníky letní školy je omezený. Pořadatelé vás okamžitě po obdržení
přihlášky uvědomí o její přijetí.
Vyplněním formuláře přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, zejména
telefonního čísla, za účelem komunikace se účastníky v případě změny programu. Telefonní číslo a
další osobní údaje budou uloženy a využívány výhradně pro organizační účely letní školy. Zároveň
vyjadřujete souhlas se zveřejněním fotografií pořízených během akce v tištěných nebo elektronický
médiích.
Prosíme, Seznamte se s informační doložkou
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosíme koordinátora projektu:
Dr. Jacek Koźma
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dolnoslezské oddělení, Al. Jaworowa 19, 53-122 Vratislav, Polsko
tel. +48 71 337 20 91 (-93)

					

Těšíme se na setkání s Vámi!

