
Węgry, Bodrogolaszi

 

 

Wilderness Camp

1 1 - 1 5  L I P C A  2 0 2 2

Czy wiesz, jak ograniczyć globalne zmiany klimatu?
 

Chcesz wiedzieć, co możesz zrobić, aby pomóc w ochronie
bioróżnorodności?

 
Czy chciałbyś spędzić tydzień nad brzegiem Bodrogu 

z międzynarodową grupą?

Dołącz do nas i weź udział
w międzynarodowym obozie

na łonie dzikiej natury!



Podczas obozu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się 
z konsekwencjami zmian klimatu oraz działaniami, jakie możemy
podjąć, aby je złagodzić. 

Obóz dostarczy nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznych
doświadczeń na temat różnych usług ekosystemowych
świadczonych przez krajobraz, ze szczególnym uwzględnieniem
zapylaczy oraz roślin leczniczych i ziół. 

W ramach programu uczestnicy będą pokonywać fale Bodrogu
i odkrywać naturalne skarby tego obszaru podczas spływu
pontonowego i wycieczki rowerowej.

Jaki jest temat obozu?

Zgłoś się, jeśli:

masz od 16 do 30 lat,
znasz język angielski na poziomie komunikatywnym,
interesujesz się ochroną środowiska.

Jak się zgłosić?

Skontaktuj się z nami pod adresem:
biuro@pkegliwice.pl

Jeśli masz jakieś pytania bądź wątpliwości,
skontaktuj się z nami pod adresem:

biuro@pkegliwice.pl
 

DOŁĄCZ DO NASZEGO OBOZU
NA BRZEGU RZEKI BORDOG!

 

 



Poniedziałek

PROGRAM

 

 

14:00

16:00

18:00

19:00

Przyjazd

warsztaty serowarskie
przygotowywanie węgierskiej pizzy Focaccia Pizza
aka Kenyérlángos w piecu ceglanym

Wspólne przygotowywanie lokalnej żywności
rzemieślniczej:

Obiad

Wieczór powitalny

Wtorek

06:00
Badanie lokalnej bioróżnorodności nad brzegami rzeki
Bodrog (opcjonalnie; mała grupa)

08:00 Śniadanie

10:00 Sesja grupowa: określanie skutków zmian klimatu

13:00 Lunch



 

15:00

18:00

19:00

20:00

Badania terenowe na ścieżce przyrodniczej 
"Bocian Czarny" i Sárospatak
Zbieranie ziół i roślin leczniczych

Obiad

Sesja grupowa: prezentacja wyników sesji porannej
i poszukiwanie rozwiązań

Refleksja

Środa

07:00 Śniadanie

08:00
Przygotowanie do spływu kajakowego, podróż do
punktu startowego (Felsőberecki)

10:00
Spływ kajakowy z Felsőberecki do Bodrogolaszi
(17fkm) / Lunch w Sárospatak

16:00
Sesja grupowa: badanie zebranych
ziół i roślin leczniczych

18:00 Obiad

20:00 Wieczór filmowy - dyskusja o migracji klimatycznej



 Czwartek

07:00 Śniadanie

10:00
Praca w terenie z naciskiem na ochronę
różnorodności biologicznej

13:00 Lunch

15:00
Wycieczka rowerowa do lokalnego, chronionego
obszaru tarn Megyer-hegy

19:00 Obiad

20:00 Refleksja

20:30 Wspólny wieczór przy ognisku

Piątek

09:00 Śniadanie

10:00 Pakowanie i sprzątanie

11:00 Refleksja i ewaluacja

13:00 Lunch

14:00 Pożegnanie

DOŁĄCZ DO NAS!

 

 


