Mikroregión obcí povodia Stonávky bude v rámci operačného programu Cezhraničnej
spolupráce Česká republika - Slovenská republika 2007-2013 realizovať projekt:

Poznávajme CHKO Beskydy a NP Malá Fatra
partnerom projektu je Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina

Detský náučný tábor v CHKO Beskydy: 22.7. - 26.7.2013
Detský náučný tábor v Chránenej krajinnej oblasti Beskydy bude realizovaný od 22. 7. 2013
do 26. 7. 2013 v ubytovacom zariadení penzión Zátišie v Komorní Lhotke. Pedagogický
dozor a doprava pre deti zo Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina bude
zabezpečená, deti z Mikroregiónu obcí povodia Stonávky budú so svojím dozorom
dopravení bežným autobusovým spojom alebo svojimi rodičmi. Stravu zabezpečí podnik,
ktorý deti aj pedagogický dozor ubytuje (strava 5 krát denne). Na každý deň okrem
posledného dňa odchodu je plánovaná prednáška, ktorá sa bude konať každý deň v
dopoludňajších hodinách. Prvý deň je sprievodná túra so sprievodcom, alebo pracovníkom
TIC, ktorý zoznámi deti v rámci túry s geografiou a históriu regiónu, v ktorom sa deti
nachádzajú. Druhý deň lektor zoznámi deti s územím a dopadom životného prostredia na
CHKO Beskydy. Tretí deň lektor zoznámi deti so životným kolobehom v lesoch, poučí o
ohrozených druhoch zvierat a rastlín a tiež ako sa správať v lese. Štvrtý deň lektor zoznámi
deti s požiarmi, ako im predchádzať, dopady požiaru na prírodu a zvieratá žijúce v lese,
nakoniec deťom predvedie požiarne vozidlo. Detským náučným táborom sú popretkávané
táborové hry o malé ceny športové a spoločenské hry, kúpanie, volejbal, bowling, kolky hľa
...). O zdravie a bezpečnosť deti bude dbať nepretržite pedagogický dozor.

Detský náučný tábor v NP Malá Fatra: 12.8. - 16.8.2013
Detský náučný tábor v Národnom parku Malá Fatra bude realizovaný v dňoch od 12.8.2013
do 16.8.2013 v ubytovacom zariadení Penzión Irenka v Strečne. Doprava bude zabezpečená
pre deti a dozor z obcí Mikroregiónu obcí povodí Stonávky, deti zo Združenia obcí
Mikroregión Terchovská dolina budú so dopravené bežným autobusovým spojom alebo
svojimi rodičmi. Stravu zaistí podnik, ktorý deti a pedagogický dozor ubytuje (strava 5 krát
denne). Na každý deň okrem posledného dňa odchodu je plánovaná prednáška. Prvý deň je
plánovaná sprievodná túra so zástupcom Správy Národného parku Malá Fatra, ktorý
zoznámi deti s regiónom, v ktorom sa nachádzajú. Druhý deň lektor zoznámi deti s územím
a dopadom životného prostredia na NP Malá Fatra. Tretí deň lektor zoznámi deti so životným
kolobehom v lesoch, poučí deti o ohrozených druhoch zvierat a rastlín a tiež ako sa správať
v lese. Štvrtý deň lektor zoznámi deti s požiarmi a ako im predísť obzvlášť v lese, vysvetlí
dôsledky požiaru na prírodu a zvieratá žijúce v lese. Detským náučným táborom sú
popretkávané táborové hry o malé ceny športové a spoločenské hry a súťaže, kúpanie,
volejbal, tenisové kurty, florbal, splavovanie Váhu na pltiach, výstup na hrad Strečno ...).
O zdravie a bezpečnosť deti bude dbať nepretržite pedagogický dozor.
Výstupom tohto projektu budú puzzle a hra kvarteto. Do tohto výstupu budú použité
fotografie, ktoré deti v rámci oboch táboru nafotí.
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