Poznań, 28 września 2016 r.
Szanowni Nauczyciele
biologii i przyrody w gimnazjach
oraz szkołach podstawowych
województwa wielkopolskiego
Szanowni Nauczyciele!
Przedstawiamy ofertę edukacyjną Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”,
skierowaną do gimnazjów i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017.
Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych pt. „Ptaki Polski”. Jest
to Konkurs skierowany głównie do uczniów gimnazjów z województwa wielkopolskiego, ale
dopuszcza się także uczestnictwo szczególnie zainteresowanych uczniów starszych klas szkół
podstawowych. Jeśli chcieliby Państwo, aby uczniowie Waszej szkoły wzięli udział w Konkursie,
prosimy wybrać osobę odpowiedzialną za jego realizację, wydrukować, wypełnić i przesłać nam
tradycyjną pocztą formularz zgłoszeniowy. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w
załączeniu. Ostateczny termin napływania zgłoszeń mija 31 października 2016 r.
Prelekcje w szkołach: „Fascynujący świat nietoperzy”. Cena prelekcji - 123 zł za pierwszą godzinę
lekcyjną, 92 zł za każdą kolejną godzinę. Szkoły spoza Poznania zwracają też koszty przejazdu
prelegenta. Dla szkół poznańskich prelekcja ta finansowana jest przez Urząd Miasta Poznania.
Liczba bezpłatnych prelekcji jest ograniczona - prelekcje będą się odbywać w terminie do 15
listopada 2016 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt (radek@salamandra.org.pl).
Terenowe zajęcia edukacyjne w Rezerwacie „Meteoryt Morasko”. Zapoznanie z ciekawostką
na skalę europejską - zespołem kraterów pometeorytowych, czterema typami lasów i ich
roślinnością, głosami występujących na terenie Rezerwatu ptaków, górą Morasko, biologią
nietoperzy oraz innymi ciekawostkami przyrodniczymi. Zajęcia przeznaczone są głównie dla
uczniów od IV klasy szkoły podstawowej wzwyż. Cena – 123 zł za pierwszą godzinę oraz 92 zł za
każdą następną. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie piętnastoosobowych.
Oprowadzamy równolegle maksymalnie trzy grupy. Zainteresowanych prosimy o kontakt
(ewa@salamandra.org.pl).
Udostępnianie wystawy Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO,
składającej się kilkudziesięciu najciekawszych zdjęć spośród prac nadesłanych na Konkurs. Są to
fotografie roślin i zwierząt występujących w naturze w naszym kraju oraz polskich krajobrazów.
Zdjęcia prezentowane są w antyramach (ok. 20) z pleksi o wymiarach 100/70 cm. Wypożyczanie
wystawy jest nieodpłatne. Zainteresowanych prosimy o kontakt (ewa@salamandra.org.pl).
Prenumerata Magazynu Przyrodniczego SALAMANDRA – czasopisma dla wszystkich
miłośników przyrody. W Magazynie przeczytać można o zwyczajach zwierząt, tajemnicach roślin i
grzybów, urokliwych miejscach, ratowaniu zagrożonej przyrody i naszych działaniach. Roczna
prenumerata to tylko 18 zł! Informacje pod adresem: redakcja@salamandra.org.pl. Zapraszamy na
naszą stronę internetową, na której wybrane artykuły dostępne są w całości. Mamy też swoją
stronę na portalu społecznościowym Facebook, na której informujemy o wydarzeniach i
konkursach organizowanych przez nasze Towarzystwo lub Redakcję.
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