
9.00 - wyjazd z Krakowa do Zakopanego,

11.30 - prelekcja i zwiedzanie ekspozycji Pasterskiej Muzeum Tatrzańskiego, 

13.00 - spotkanie z Andrzejem Gąsienicą Makowskim, 

13.30 - spotkanie z Bacą Marianem Barnasiem w Bacówce pod Szymaszkową, 

14.30 - spotkanie w bacówce Józefa Słodyczka-Maśniaka w dolinie Kościeliskiej,

17.30 - zakwaterowanie w Zakopanym, krótki spacer  po Krupówkach,

20.00 - kolacja regionalna z występem kapeli góralskiej i pokazem tańców,

7.30 - śniadanie,

8.00 - wyjazd w dalszą drogę,

9.00 - spotkanie w bacówce Janiny Rzepki - pierwszej i jedynej bacowej w Polsce,

10.30 - zwiedzanie kościółka w Dębnie Podchalańskim,

11.30 - przejazd do Ochotnicy Górnej, spotkanie z Wojewodą Wołoskim Zdzisławem 
Błachutem - Prelekcja na temat Szlaku Wołoskiego i zwiedzanie Skansenu Studzionki 
(typowego dla kultury wołoskiej) wraz z prelekcją, wizyta w bacówce Bronka Leśnickiego,

15.00 - Nowy Sącz - uczestnictwo w rozpoczęciu IV Zjazdu Karpackiego, Karpacka Pieśń 
Trombity - koncert na Ludowych Instrumentach Pasterskich, 

16.00 - Prelekcja "O szałasach pasterskich" - Jan Karpiel Bułecka oraz Widowisko Dusza 
Karpat,

18.00 - przejazd do Rytra, zakwaterowanie w hotelu,

20.00 - Rozpalenie Watry - Biesiada Karpacka grają Wałasi i Białopotocanie, kolacja 
regionalna i spotkanie z Góralami z całej Europy,

9.00 - śniadanie,

11.00 - Miasteczko Galicyjskie -  prelekcja Piotra Gąsienicy, uczestnictwo w Koncertach 
Folklorystycznych, wystawach twórców ludowych Karpat, warsztatach. Obiad na terenie 
miasteczka,
 
17.00 - Korowód Karpacki
 

Udział w Study Tourze jest bezpłatny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie 
uczestnictwa.  Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: turystyka@newchallenge.pl, 
podając imię, nazwisko, nazwę reprezentowanej instytucji oraz adres e-mail.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Informacji szczegółowych udziela: 
Bernadeta Winczewska 
turystyka@newchallenge.pl
tel. 530 537 888

Każdy uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby udziału w wyjeżdzie, jak również na wykorzystanie swojego wizerunku przez 
organizatora w w/w celu, na wypadek utrwalenia jego wizerunku na wykonanej 
fotografii. Stosowne oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zostanie 
podpisane przez uczestnika w dniu wyjazdu. Niepodpisanie oświadczenia dotyczącego 
przetwarzania danych osobowych uniemożliwi udział w wyjeżdzie.

Celem wyjazdu jest prezentacja pasterskiej kultury wołoskiej. W czasie wędrówki zajrzymy 
w przeszłość oraz sprawdzimy jak wygląda dzisiejsze życie pasterzy. 
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ZAPROSZENIE

WIZYTA STUDYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW
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Projekt ”Szlak Kultury Wołoskiej” współfinansowany jest ze środków Europejskiejgo Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


