Szkolenie dla przewodników górskich
w Pienińskim Parku Narodowym
maj 2021 rok
informacje i aktualności

Szkolenie dla przewodników górskich
niemal wszystko, co trzeba wiedzieć
Pieniński PN organizuje szkolenia dla przewodników górskich beskidzkich i tatrzańskich zazwyczaj corocznie.
Szkolenia są bezpłatne, jednodniowe i zakończone testem podsumowującym.
Przewodnik, który uczestniczył w szkoleniu i zdał pozytywnie test
otrzymuje upoważnienie* z datą ważności do następnego szkolenia.

*Pieniński Park Narodowy nie wydaje licencji
dla przewodników. Wydajemy upoważnienie
do bezpłatnego wejścia na galerie widokowe
Trzech Koron i Sokolicy, Zamek Czorsztyn
i wystawę w pawilonie edukacyjnym w Krościenku.
Przewodnicy górscy, którzy nie posiadają naszego upoważnienia
również mogą oprowadzać wycieczki na terenie Pienińskiego PN.

UPOWAŻNIENIE nr 001/21
ważne do 31 maja 2022 r.

miejsce
na pieczątkę

upoważnia do bezpłatnego wejścia na galerie widokowe
Trzech Koron i Sokolicy, Zamek Czorsztyn
i wystawę w pawilonie edukacyjnym w Krościenku n.D.

Adam Rusek

imię i nazwisko
posiadacza upoważnienia

Wydane na podstawie zarządzenia nr 3/2018 Dyrektora Pienińskiego PN
Upoważnienie ważne z identyfikatorem lub legitymacją przewodnicką.

upoważnienie ważne jest wyłącznie
z identyﬁkatorem lub legitymacją przewodnicką

link do zarządzenia dotyczącego szkoleń dla przewodników w Pienińskim PN:
https://bip.malopolska.pl/ppn,a,1886738,zarzadzenie-nr-32018-w-sprawie-szkolen-dla-przewodnikow-gorskich.html

Dyrektor PPN

miejsce
na podpis

aktualności
Cennik biletów na 2021 rok:
- ruiny Zamku Czorsztyn: 8,00 zł - bilet normalny, 4,00 zł - bilet ulgowy
- wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku – 2,00 zł
- galeria widokowa na szczycie Trzech Koron i Sokolicy 20 kwietnia - 31 maja
i 1 września - 31 października: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy
- galeria widokowa na szczycie Trzech Koron i Sokolicy 1 czerwca - 31 sierpnia:
8,00 zł - bilet normalny, 4,00 zł - bilet ulgowy
- szlak wodny w przełomie Dunajca: 5,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy

Pawilon wystawowy w Czorsztynie (na Hali Majerz)
prawdopodobnie pozostanie zamknięty przez cały rok.

w 2021 obchodzimy 100-lecie
rezerwatu Zamek Czorsztyn
Pieniński PN z tej okazji wydał plakat okolicznościowy
(można kupić go w kasie zamku).
Od stycznia 2021 roku zapraszamy do obejrzenia
nowej wystawy pt. Zamek Czorsztyn – pędzlem,
piórkiem, rylcem. Jest ona próbą zebrania obrazów
zamku stworzonych przez dawnych malarzy,
rysowników, mistrzów technik graﬁcznych.

nowość wydawnicza w 2020 r.
Wydawnictwa Pieniny Przyroda i Człowiek (ukazało
się 15 tomów) oraz Monograﬁe Pienińskie (3 tomy)
przekształcają się w serię wydawniczą Pieniny
Przyroda i Człowiek Monograﬁe z zachowaniem
numeracji PPiC. Serię wydaje Wydawnictwo
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wydany w 2020 roku tom XVI
dostępny jest na:
Allegro Pienińskiego PN
(użytkownik ppn-pieniny),
w punktach sprzedaży
oraz
na stronie Pienińskiego PN
w zakładce WYDAWNICTWA
W lecie 2021 r. ukaże się kolejny tom PPiC Monograﬁe
w całości poświęcony reliktowym laskom sosnowym
link do Allegro Pienińskiego PN: https://allegro.pl/uzytkownik/ppn-pieniny
link do PPiC Monograﬁe na stronie Pienińskiego PN: https://www.pieninypn.pl/pl/1426/0/pieniny-przyroda-i-czlowiek-monograﬁe.html

Od lipca 2020 roku na wystawie przyrodniczej
w Krościenku nad Dunajcem udostępniona jest
wystawa czasowa o sośnie z Sokolicy. Można
zobaczyć tu gałąź urwaną w 2018 r.
Na wystawie pojawiło się również kilka gablot
z nowymi eksponatami.
Obecny stan sosenki na Sokolicy
z tymczasowym zabezpieczeniem.

od jesieni 2020 roku jesteśmy na FACEBOOKu
@PieninskiPN
link do naszego Facebooka: https://www.facebook.com/PieninskiPN

