ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА АКТИВНИЙ ТУРИЗМ.
НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ УКРАЇНИ.
спеціалізована програма на туристичній виставці UITТ 2016, м.Київ, 30.03-01.04.2016 року
30 березня
Стенд
10.00-18.00

Робота спеціалізованого стенду Української асоціації активного та

Стенд A 3-4,

екологічного туризму: «Екологічний та активний туризм в Україні»

павільйон № 3

31 березня
Стенд
10.00-18.00

Продовження роботи спеціалізованого стенду Української асоціації Стенд A 3-4,
активного та екологічного туризму: «Екологічний та активний туризм в павільйон № 3
Україні»
Ділова програма
«Інновації та кращі рішення для екологічного та активного туризму в Україні.
Потенціал національних природних парків».

Модератори: Сергій Підмогильний (Українська асоціація активного та екологічного туризму),
Анастасія Драпалюк (Департамент заповідної справи Мінприроди)
14.00-15.00

АКТИВНИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ:

Конф.зал № 9,

 «Закордонні подорожі інвалідів України». Полозюк Олег, павільйон № 2
Національна асамблея інвалідів, майстер спорту, інструктор
з активного туризму
 «Досвід подорожей інвалідів в Україні». Юрій Войтюк,
Український міжнародний інститут сліпих, доцент кафедри
тифлопедагогіки Національного педагогічного університету
ім. М.П.Драгоманова
 «Організація обслуговування людей з інвалідністю (потреби,
методика, методичні матеріали, організації та контакти)».
Турський Володимир, ВГБО «Обличчям до істини», адвокат;
Петровський Володимир, ВГО «Парламент працездатних

інвалідів», почесний турист України, інструктор з активного
туризму;

Петровська

працездатних

Світлана,

інвалідів»,

почесний

ВГО

«Парламент

турист

України,

інструктор з активного туризму; Гелюта Василь, Інститут
ботаніки НАН України, доктор біологічних наук, професор
15.00-16.00

СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ТУРИСТИЧНИХ ШЛЯХІВ.

Конф.зал № 9,
павільйон № 2

ЗНАКУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ШЛЯХІВ:
 «Система знаків для створення багаторівневої національної
мережі туристичних шляхів активного туризму згідно вимог
ДСТУ 7450:2013». Людмила Шишкіна, керівник розробки ДСТУ
7450:2013 Туристичні послуги. Знаки туристичні активного
туризму.

Класифікація,

опис

і

правила

застосування.

Анатолій Яремчишин, комісія зі знакування туристичних
шляхів Львівської області.
 «Досвід

знакування

туристичних

шляхів»,

Бурсанов

Олександр, Туристичне товариство «Карпатські стежки»
16.00-17.00

КРАЩІ ПРАКТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ:

Конф.зал № 9,
 «Алгоритм співпраці від Департаменту заповідної справи павільйон № 2
Мінприроди».

Сергій

Матвєєв,

заступник

директора

Департаменту заповідної справи Мінприроди.
 «Екомедіа: фотоподорожі з календарем природи (заповідники
й національні парки України – як опинитись в унікальному
місці у найкращий час)». Ярослав Козак, співзасновник проекту,
керівник клубу «Добре поїхали»

 «Організація дитячого туризму в Національних парках. Або як
оживає географія та біологія». Влад Чумаченко, керівник
дитячого табору ЕкстреМал, інструктор з альпінізму та
скелелазіння, блогер та фотограф.
 «Практика організації екологічного туризму в національному
природному парку «Прип’ять-Стохід». Віталій Веремчук,
начальник

відділу

екологічної

освіти

та

рекреації

національного природного парку «Прип’ять-Стохід»
 «Досвід національного природного парку «Меотида» у
організації екологічного туризму». Надія Долгова, директор
національного природного парку «Меотида»

17.00-18.00

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРИРОДИ:

Конф.зал № 9,
 Майстер-клас з інтерпретації природи від WWF для гідів, павільйон № 2
працівників національних природних парків, всіх бажаючих.
Олена Тарасова-Красієва, координатор WWF в Україні

1 квітня
Стенд
10.00-17.00

Продовження роботи спеціалізованого стенду Української асоціації Стенд A 3-4,
активного та екологічного туризму: «Екологічний та активний туризм в павільйон № 3
Україні»
Інфотур

8.00-17.00

Інфотур до Міжрічинського регіонального ландшафтного парку виїзд о 8 год.
(попередня реєстрація обов'язкова).

від ст. м.
Мінська

Участь у діловій програмі безкоштовна, але вимагає попередньої реєстрації
та підтвердження з боку організаторів.
Контакти та попередня реєстрація на заходи:
моб. +380675068039, тел. +380443616801
info@uaeta.org, www.uaeta.org

ПАРТНЕРИ:

