
Zaproszenie
Pozvánka



Wójt Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz
serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie 

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie 
Chochołów 40

5 października 2018 r. (piątek)

godz. 10:00

Potwierdzenie udziału oraz ewentualnej rezerwacji rowerów prosimy przesyłać 

w terminie do 21.09.2018 r. na adres: ckip@ckip.org  lub tel. +48 18 26 571 79

Zaproszenie

Pozvánka
Starosta Obce Czarny Dunajec Józef Babicz

Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie 

Centra propagácie a ochrany rašelinísk v Chochołowe  
Chochołów 40

5. októbra 2018 (piatok)

10:00 hod. 

Potvrdenie účasti a prípadnú požiadavku na rezerváciu bicyklov

 zašlite do 21. 9. 2018 na adresu: ckip@ckip.org alebo telefonicky: +48 18 26 571 79.



Podczas uroczystego otwarcia Centrum Promocji i Ochrony 
Torfowisk zabierzemy Państwa w wirtualną podróż do świata 
niezwykłej flory i fauny, a następnie udamy się na wycieczkę na 
torfowiska, aby z bliska poznawać świat chronionych roślin, ptaków 
i zwierząt prezentowanych na multimedialnej ekspozycji. 

Program:

9:45             Przejście gości z parkingu obok OSP Chochołów                                                                                                                                                                                                                    
 do Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk

10:00  Powitanie przybyłych gości i uroczyste otwarcie   
 Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk 

10:00-12:30 Prezentacja multimedialnej ekspozycji torfowisk,   
 zwiedzanie Chochołowa, przejazd do Zakładu  
 Produkcji Torfowej, gdzie zlokalizowany jest   
 odrestaurowany wagonik kolejki wąskotorowej                
 i spacer po Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich

13:00 Obiad w restauracji na Termach Chochołowskich 

W trakcie uroczystości około godziny 10:30 dodatkową atrakcją 
będzie możliwość przejazdu rowerem po „Historyczno- 
kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” w stronę Zakładu 
Produkcji Torfowej, a stamtąd powrót do restauracji w Termach 
Chochołowskich. Łączna długość trasy ok. 14 km.
Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie w celu 
zapewnienia rowerów.

Počas slávnostného otvorenia Centra propagácie a ochrany rašelinísk 
sa vydáme na virtuálnu cestu do sveta nezvyčajnej flóry a fauny                          
a následne pôjdeme na výlet na rašeliniská, aby sme mohli zblízka 
spoznať svet chránených rastlín, vtákov a zvierat prezentovaných                      
v multimediálnej expozícii.  

Program:

9:45            Prechod hostí z parkoviska pri hasičskej zbrojnici   
                   Chochołów do Centra propagácie a ochrany rašelinísk

10:00  Privítanie hostí a slávnostné otvorenie Centra   
 propagácie a ochrany rašelinísk 

10:00-12:30 Prezentácia multimediálnej expozície rašelinísk,   
 prehliadka Chochołowa, cesta do Závodu na ťažbu  
 rašeliny, kde sa nachádza obnovený vagónik   
 úzkorozchodnej železnice, prechádzka po   
 Oravsko-nowotargských rašeliniskách

13:00 Obed v reštaurácii v stredisku Termy Chochołowskie

Počas slávnosti okolo 10:30 hod. sme ako dodatočnú atrakciu 
naplánovali možnosť prejazdu na bicykli po 
„Historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier“ do Závodu na 
ťažbu rašeliny a následne návrat do reštaurácie v stredisku Termy 
Chochołowskie. Celková dĺžka trasy je okolo 14 km.
Záujemcov prosíme o informáciu, aby sme mohli zabezpečiť 
bicykle.



Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

Projekt pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Projekt jest finalistą europejskiego konkursu RegioStars2018 na najbardziej oryginalny i innowacyjny 

projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

www.muzeumplsk.eu

Projekt s názvom „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ 
spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
Projekt je finalista európskej súťaže RegioStars2018 na najoriginálnejší a najinovačnejší projekt 

financovaný z prostriedkov Európskej únie


