Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej „Tajemnice pszczelego ula” organizowane przez
Pszczelarium - pasieki miejskie - informacje dla rodziców i organizatorów
Warsztaty odbywają się od 15 kwietnia do 20 czerwca, we wtorki oraz czwartki w godz. 10:00 – 15:00,
w pasiece położonej na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1.
Zajęcia odbywają się przy otwartych ulach, a dzieci uczestniczą w typowych pracach pszczelarskich
z udziałem żywych owadów ( tj. pszczoły). Organizator zapewnia stroje ochronne oraz przeszkolenie
z zakresu bezpieczeństwa.
W związku ze specyfiką warsztatów, które polegają na pracach pszczelarskich uprasza się rodziców o
pouczenie dzieci o właściwym i odpowiedzialnym zachowaniu w trakcie warsztatów. W szczególności
niedopuszczalne jest sprzeczanie się z rówieśnikami, wyrywanie narzędzi, samowolne wkładać rąk do
uli oraz dręczenie i zabijanie owadów Zajęcia opierają się na pracy z żywymi stworzeniami, stąd
prosimy o uczulenie dzieci aby zachowywały się w sposób spokojny, niegwałtowny i delikatny.
Sprawy organizacyjne:
- jedna grupa warsztatowa może liczyć maksymalnie 25 dzieci + bezpłatnie 2 opiekunów;
- w razie większej liczby uczestników warsztaty rozbijamy na dwie grupy, co 1,5 godziny
- grupa minimalna: 15 osób, przy mniejszej grupie cena wynosi 150 zł, bez względu na liczebność
- koszt warsztatów: `10 zł/os;
- warsztaty dla jednej grupy trwają ok. 1 godziny zegarowej;
- załączone oświadczenia należy wypełnić i oddać w kasie muzealnej na 10 minut przed warsztatami,
- uczestnicy bez wypełnionych oświadczeń, a w wypadku osób niepełnoletnich oświadczeń i zgód
rodziców nie będą mogły uczestniczyć w warsztatach;
- prosimy o wcześniejsze przybycie na warsztaty w celu przebrania się w stroje ochronne;
- zbiórka 10 min przed warsztatami, miejsce zbiórki – przy kasie Holu Centralnego.
- prosimy o przyniesienie własnych bluz z długim rękawem i długich spodni, ze strony organizatora
zapewniamy kapelusze i ewentualnie bluzy pszczelarskie dla zapominalskich, którzy nie zabrali bluz
z długim rękawem.

Aby zapoznać się z dokładnym przebiegiem dotychczasowych warsztatów, zapraszamy na stronę
internetową : www.pszczelarium.pl a także https://facebook.com/pszczelarium/
Zapraszamy!
Osoba odpowiedzialna za przebieg warsztatów: Łukasz Przybył, tel. 668 39 79 68

