
Cudze chwalicie, swego nie znacie! szkolenie terenowe 
pn. „Gra historyczna na zamku Grodziec” 15-16.06.2012 r.

Poznaj z nami ofertę turystyczną Krainy Wygasłych Wulkanów i włącz się w rozwój naszego regionu!
Jeśli  mieszkasz  na  terenie  Lokalnej  Grupy  Działania  Partnerstwo  Kaczawskie,  chcesz  poznać 
innowacyjne formy przedsięwzięć okołoturystycznych podjętych przez naszych beneficjentów, chcesz 
założyć lub prowadzisz działalność związaną z turystyką regionalną, planujesz w najbliższym czasie 
działania o podobnym charakterze i przymierzasz się do skorzystania z funduszy unijnych, albo chcesz 
nawiązać współpracę w celu poszerzenia  swojej  oferty usługowej,  weź  udział  w jednym z cyklu 
szkoleń dla lokalnych liderów i animatorów turystyki w regionie pn.  „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie”  –  w  dwudniowym  szkoleniu  terenowym  pn.  „GRA  HISTORYCZNA  NA  ZAMKU 
GRODZIEC”.
Celem  niniejszego  szkolenia  jest  zapoznanie  uczestników  z  nowymi  formami  działalności  
Zamku  Grodziec,  jego  ofertą  edukacyjną  i  promocyjną  oraz  pokazanie  dobrych  przykładów  na 
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu do promocji Gór i  Pogórza Kaczawskiego – min. 
wykorzystanie innowacyjnych form edukacyjnych i integracyjnych do promocji zabytku oraz walorów 
historycznych  i  przyrodniczych  tego  urokliwego  miejsca.  Szkolenie  ma  podpowiedzieć  osobom 
szukającym pomysłu na turystyczne wykorzystanie swoich zabytków, w jaki sposób zorganizować 
zajęcia edukacyjne dla turystów, jak wykorzystywać wiedzę historyczną oraz legendy regionalne, aby 
odbiorcy naszych usług atrakcyjnie i efektywnie spędzili czas na danym obiekcie.
Termin: 15-16 czerwca 2012 r. – piątek i sobota
Miejsce szkolenia: Zamek Grodziec

Program szkolenia:

Piątek
9.00 – 9.05 - Przywitanie gości – Kasztelan Zamku - Zenon Bernacki
9.05 - 13.00 –lekcje historyczne – legendy, historia regionu i zamku Grodziec
13.00 - 14.00 - obiad
14.00 - 20.00 - zasady przygotowania integracyjnych zabaw plejbejskich oraz organizacji turnieju 
rycerskiego
20.00 - uroczysta kolacja

Sobota
9.00 - 10.00 - śniadanie
10.00 - 13.00 - gra terenowa - opracowanie zasad i regulaminu takiej gry, sposoby przeprowadzania jej 
w terenie i oznakowania terenu oraz przygotowania materiałów pomocniczych i metod nagradzania 
zwycięskich drużyn.
Chętnych  do  udziału  w  szkoleniu  prosimy  o  przesłanie  formularza  zgłoszeniowego  do  dnia
12 czerwca 2012 r.  - fax. 76-872-87-18 lub e-mail:  agnieszka.lgd@onet.pl   lub na adres pocztowy 
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, 59-407 Mściwojów 45a.
Informujemy, że organizator nie ponosi kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz 
kosztów  ubezpieczenia  poszczególnych  uczestników.  Obowiązuje  sportowy strój  dostosowany  do 
warunków pogodowych, obuwie na płaskiej podeszwie.
 Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Zapraszamy!

Szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie 
ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy na działanie 

4.3.1 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętność i aktywizacja” 
objętego PROW na lata 2007 – 2013, Oś 4 Leader
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