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Dofinansowano ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) 
serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji: 

AMBASADOROWIE TURYSTYKI PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU 
która odbędzie się w dn. 14 maja 2012 r. o godz. 11.00 

w hotelu GROMADA – DOM CHŁOPA, pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa 
 

 
Celem konferencji jest podsumowanie doświadczeń realizowanego w Instytucie na 

rzecz Ekorozwoju projektu „Szerokie Wody Natury 2000”, którego kluczowym elementem 
jest portal informacyjno-edukacyjny „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl). 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną główne zadania projektu i ich efekty, 
a w szczególności funkcje edukacyjne portalu oraz doświadczenia ze współpracy z branżą 
turystyczną.  

Prowadzony od 2005 r. portal skierowany jest do licznej i różnorodnej grupy 
internautów, wśród których upowszechnia wiedzę o walorach i zasadach użytkowania 
polskich obszarów chronionych Natura 2000 oraz wskazuje możliwości udziału społecznego 
w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska.  

W ramach projektu „Szerokie wody Natury 2000” portal został wzbogacony o nowe 
narzędzie komunikacyjne – interaktywną Platformę Edukacyjną, efektywnie wykorzystaną 
w przeprowadzeniu czwartej edycji konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”.  

Laureaci tej edycji konkursu – uczniowie ze szkół gimnazjalnych z całej Polski 
i ich nauczyciele spotkają się na konferencji, by wymienić swoje doświadczenia, nie tylko 
z udziału w tym konkursie; zostaną im wręczone nagrody, a uroczystość ta odbędzie się 
z udziałem członków Komisji Konkursowej oraz sponsorów. 

Do dyskusji przedstawimy także wnioski wypracowane przez przedstawicieli branży 
turystycznej z całej Polski podczas cyklu szkoleń regionalnych, jakie miały miejsce jesienią 
2011 roku oraz wyniki badań świadomości ekologicznej turystów przeprowadzonych przez 
Instytut w szczycie ubiegłorocznego sezonu turystycznego. Po prezentacjach nastąpi czas 
dyskusji, w której aktywny udział  uczestników konferencji pozwoli pełniej i wszechstronniej 
podsumować nasz projekt.  

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapewniamy także poczęstunek. Zgłoszenia 
przyjmowane są telefonicznie przez Agatę Golec pod numerem: (22) 8510403 oraz pod 
adresem mailowym: a.golec@ine-isd.org.pl. 

Serdecznie zapraszamy! 
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