Пам’ятка для учасників 20 Теріошколи
Дорога. Найближчим центром до м. Яремче та с. Микуличин є Івано-Франківськ. При приїзді поїздом чи автобусом до обласного центру (вокзал і автостанція поруч) зверніться до касира на автостанції та придбайте квиток на
будь-який маршрут в сторону м. Яремче. Вартість квитка
17–18 грн., час переїзду близько 1 год. 20 хв. – 1 год. 30 хв.
При приїзді до м. Яремче можна вийти на автостанції та
пройти до адміністративно-лабораторного корпусу Карпатського національного природного парку 1 км. Якщо
Яремче — не кінцева станція, то можете проїхати трохи за
центр і вийти біля аптеки, звідки піднятися повз ринок
вверх 200 м до офісу Парку.
Реєстрація, поселення. Реєстрація буде проводитися у адмінкорпусі парку (м. Яремче, вул..
Стуса, 6) 30 вересня до 16-00 год. Інші учасники, які приїжджають пізніше, можуть відразу ж
їхати до с. Микуличин (зупинка Шкільна) та телефонувати організаторам школи
(проживання та основна частина роботи школи буде проходити у найстарішому населеному
пункті регіону с. Микуличин, який знаходиться за 10 км від м. Яремче. Учасники школи
будуть поселенні у приватному секторі у двох будинках, які знаходяться на відстані 50 м
один від одного.
Витрати. Вартість проживання 40 грн., обід 35 грн., вечеря 25 грн. (разом — 100 грн. на
добу). Плануються дві святкові вечері – у день приїзду – 30 вересня та під кінець школи
(3 або 4 жовтня). Вартість святкової вечері 50 грн. (тобто +25 грн. до основної ціни).
Заплановано вихід на найвищу вершину Українських Карпат та посилену вечерю у день
виходу на гору, по вартості обіду – 35 грн. Кошти за всі витрати будуть оплачені учасниками
під час реєстрації у м. Яремче за поданими заявками учасників. Окрім цих витрат учасникам
потрібно буде розраховувати на невелику оплату за транспорт (це питання вивчається).
Місця засідань. Відкриття школи та презентація Карпатського НПП заплановано 30 жовтня
в екотуристичному візит з 11-00 (12-00) год до 15-30. Всі засідання (пленарні, секційні,
круглі столи, тощо) будуть проходити у залі музею звичаєвої гуцульської культури, який
знаходиться на віддалі 200 м від місця проживання.
Екскурсії. Заплановано екскурсія по рекреаційних місцях парку (водоспади, вольєрне
господарство, пасіка, скелі Довбуша, тощо).
Погода, клімат. Школа буде проходити на абсолютних висотах 500–2061 м н.р.м. Просимо
мати теплий одяг, а також захист від дощів. Бажано мати взуття, що не мокне. Добре було би
не забути про ліхтарі та зручне змінне взуття.
Мобільний зв’язок. Від понеділка ранку прохання користуватися мобільним зв’язком і не
розраховувати на доступ оргкомітету до інтернету. Внесіть у свої мобільні наші номери:
Киселюк Олександр Іванович
067-903-7598 (кстар), 095-036-1453 (мтс)
Загороднюк Ігор Володимирович
067-7382089 (кстал), 066-210-5723 (мтс), 093-774-0063 (лайф)
Критичне. При будь-яких проблемах на місці шукайте в Яремчі центральну садибу
Карпатського національного природного парку (вул. Василя Стуса 6, біля залізничного
вокзалу) або в с. Микуличин питайтеся у місцевих жителів садибу Олександра Івановича
Киселюка (вул. Радянська 10).

