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POCIĄG DO WIEDZY - WYCIECZKA DO ARBORETUM W ROGOWIE

19 MAJA 2019 (niedziela)

Zbiórka na dworcu Łódź Fabryczna o godz. 8:30.

Wyjazd pociągu z peronu o godz. 8:48.

Zapraszamy do udziału w wycieczce do Arboretum w Rogowie organizowanej we współpracy z
Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to jeden z największych tego typu
ogrodów w Polsce. Jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w
Rogowie, w skład którego wchodzi także Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo
Rogów oraz gospodarstwa szkółkarskiego. Położony jest w dawnym siedlisku leśnym i ma
charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i
najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają
leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium - ulubione
miejsce wielu zwiedzających. (Żródło: http://arboretum.sggw.pl/ )
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Oprócz zwiedzania Ogrodu, Arboretum w Rogowie zaprasza również do udziału w pikniku
rodzinnym (Żródło: http://arboretum.sggw.pl/ ):

Zapraszamy na piknik, który tym razem postanowiliśmy zorganizować w najpiękniejszym dla
Arboretum okresie - w bajkowej scenerii kwitnących różaneczników i azalii.
Imprezę adresujemy dla całych rodzin. Zarówno rodzice, jak i dzieci znajdą tu mnóstwo
atrakcji, które będą bawić, ale także przybliżą fascynujący świat przyrody, uświadomią bliskość
człowieka i natury i przede wszystkim będą wspaniałą formą spędzenia wolnego czasu wśród
zieleni.
W tym roku dołączyło do nas Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. W
budynku Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej na I piętrze, w pokoju numer 116, w
godzinach 12.00 - 15.00 będzie można honorowo oddać krew.

PROGRAM PIKNIKU:

Scena na polanie:
- 12.00 - Powitanie gości, podziękowania dla sponsorów i patronów.
- 13.00 - Spektakl teatralny p. n. "O Krasnoludku, który mieszka w kubeczku" prezentowany
przez łódzki "Teatr Króla".
- 14.30 - Spektakl p. t. "Drzewo, które umiało dawać", prezentowany przez Teatr "Tacy
sami"z Zespołu Szkół Specjalnych w Koluszkach.
- 12.00 - 13.00, 13.20 - 14.30, 15.30 - 16.00 - konkursy, zabawy i quizy prowadzone przez
eko-animatorów.

Inne atrakcje:
- 12.30 - 14.00 - Spacer z przewodnikiem po Ogrodzie (zbiórka przy namiocie
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Organizatorów).
- 12.00 - 15.30 - Krzyżowki roślinne - zabawa prowadzona w namiocie Organizatorów.
- 12.00 - 15.30 - Przyrodniczy test dla rodziców - zabawa prowadzona w namiocie
Organizatorów.
- 12.00 - 15.00 - Konkurs rodzinny p. t. "Szyszkobranie" - konkurs odbywa sie przy
namiocie Organizatorów.
- 12.00 - 16.00 - Warsztaty z ceramiki i garncarstwa prowadzone przez członków rodziny
Konopczyńskich z Bolimowa
- 12.00 - 16.00 - Origami - wyczaruj sobie kwiatek z papieru"; prezentacja prac Polskiego
Centrum Origami;
- 12.00 - 15.00 - Konkurs rodzinny p. t. "Szyszkobranie" - foldery konkursowe do pobrania
w namiocie organizatorów.
- 12.00 - 16.00 - Warsztaty ekologiczne, gry, zabawy, konkursy o tematyce przyrodniczej
dla dzieci.

W mailowym zgłoszeniu uczestnictwa prosimy o podanie:

1. liczby chętnych osób

2. informacji o przysługujących uczestnikom ulgach na podróż koleją oraz bilety wstępu do
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Arboretum (ulgą w Arboretum objęci są: osoby niepełnosprawne, uczniowie, studenci, emeryci
oraz renciści).

3. numeru telefonu do kontaktu.

4. zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane te będą przetwarzane w celu
organizacji wycieczki.

Uczestnicy wydarzenia nie ponoszą żadnych kosztów związanych z transportem i
biletami wstępu do Arboretum.

Liczba miejsc jest ograniczona - zapisy na wycieczkę przyjmowane są według kolejności
zgłoszeń.

Więcej informacji w PROGRAMIE FESTIWALU
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