
Załącznik do załącznika nr 2 
do Zarządzenia Dyrektora PNGS 

Nr 18/2010 z dnia 27.09.2010r.  
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¹ Warunkiem  niezbędnym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie ćwiczeń terenowych/obozu naukowego w PN Gór Stołowych jest  
  dokładne wypełnienie wniosku. 
² Wymienić osoby, które będą uczestniczyły w ćwiczeniach/obozie (ewentualnie osobno dołączyć imienną listę uczestników). 
  W przypadku uczestników niepełnoletnich grupa moŜe liczyć do 10. osób na jednego opiekuna. 

 

      /pieczątka instytucji/ 
 
 
...................................................                                                ........................................................ 
imię i nazwisko wnioskodawcy                                                           miejscowość i data 
 
.................................................. 
           adres: ulica i nr 
 
.................................................. 
         kod  i miejscowość 

 
 

Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych 
ul. Słoneczna 31 
57-350 Kudowa Zdrój 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ĆWICZEŃ 
TERENOWYCH LUB OBOZU NAUKOWEGO NA OBSZARZE 

PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH ¹ 
 
 

1. Temat ćwiczeń terenowych/obozu naukowego: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
2. Prowadzący oraz  liczba uczestników ² : 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) prowadzących ćwiczenia terenowe/obóz 
naukowy: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Nazwa i adres instytucji: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
5. Data rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń terenowych/obozu naukowego: 
....................................................................................................................................................... 
 
6. Cel: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  



…………………………………………………………………………………………………... 
 
7. Metodyka (załoŜenie powierzchni badawczej, obserwacje, zbiór materiałów i ich rodzaj, planowana ilość itp.): 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 
8. Określenie obszaru, na którym będą prowadzone zajęcia terenowe/lokalizacja powierzchni 
badawczych: 
 

Uwaga - rozmieszczenie powierzchni badawczych i sposób ich oznaczania naleŜy uprzednio uzgodnić z Dyrekcją Parku. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
w przypadku czasowych powierzchni badawczych naleŜy podać termin ich likwidacji (m-c, 
rok) ……………………………………………………………………………………………... 
 
9. Czy będą pobierane próby, jeŜeli tak to w jaki sposób?: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Zbiór prób do badań (rośliny lub ich części, grzyby, zwierzęta, próbki glebowe i inne), ich 
rozmiar, charakter, miejsce oraz ilość i sposób pobrania powinien być ograniczony do 
absolutnie niezbędnego minimum i dokonany zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880) za zgodą Ministra Środowiska, a w przypadku 
gatunków objętych ochroną gatunkową dodatkowo po uzyskaniu zezwolenia Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. 
 
10. Czy zajęcia będą prowadzone poza znakowanymi szlakami turystycznymi? (jedynie w 
uzasadnionych przypadkach)........................................................................................................ 
 
11. Uzasadnienie prowadzenia zajęć poza szlakami turystycznymi: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 
 
12. Marka i nr rejestracyjny samochodu (wyłącznie w przypadku konieczności uŜywania 
pojazdu w pracach terenowych): 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
13. Czy i w jakim zakresie potrzebna jest pomoc pracowników Parku? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
14. Inne uwagi prowadzących ćwiczenia terenowe/obóz naukowy: 
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



 

 

Prowadzący  i uczestnicy zobowiązani są do: 
1.  Przestrzegania na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych zasad ochrony przyrody, 

wynikających z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92. 
pozycja 880 z 2004 r.). 

2.  Przestrzegania zasad „Regulaminu udostępniania obszaru Parku Narodowego Gór 
Stołowych do prowadzenia ćwiczeń terenowych lub obozu naukowego”. 

3.  Dostarczenia Dyrekcji Parku  sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń terenowych w 
terminie do  dwóch miesięcy od ich zakończenia, a w przypadku obozu naukowego -  
opracowania końcowego tematu obozu do biblioteki naukowej Parku, w terminie do końca 
stycznia roku następnego. 

4.  Udzielenia informacji o miejscu złoŜenia materiałów dokumentacyjnych: materiały 
zielnikowe, zbiory zoologiczne i innych. 
 
 
 

miejscowość ..................................., dnia ........................ 
 
 

………………………………………………….. 
podpis organizatora ćwiczeń/obozu i p ieczątka 

 
Uwagi Dyrekcji : 
……………................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Pismo dostarczono dn. .............................. sygn. ................................ 
Wydano przepustkę nr ............................... dnia ................................. 
 


