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,,Fundacja powstała w górach, z myślą 
o górach, a zwłaszcza o ludziach, którzy 
po nich chodzą!"



Naszą misją, jako przedsiębiorstwa 
odpowiedzialnego społecznie jest ochrona 

środowiska przyrodniczego
 i wspieranie społeczności lokalnych.

Fundacja Polska górom! działa na terenie 
Dolnego Śląska. Zajmujemy się promowaniem 
i organizowaniem bezpiecznej oraz 
ekologicznej turystyki. Jako fundacja 
podnosimy świadomość turystów na temat 
bezpiecznego, ekologicznego i możliwie 
najmniej inwazyjnego korzystania z zasobów 
naturalnych naszej planety oraz szerzymy 
wiedzę na temat ochrony środowiska.

foto. Śnieżne kotły. Karkonosze.



Realizując wycieczki i wydarzenia górskie, 
dążymy do rozwoju odwiedzanego regionu 
i promowaniu lokalnych wytworów kultury, 
mając na uwadze poszanowanie zasobów 
przyrody i społeczno-kulturalnego 
autentyzmu społeczności.

Zwiedzając tereny bogate w walory 
przyrodnicze i kulturowe bierzemy 

odpowiedzialność, aby turystyka miała 
pozytywny wpływ na odwiedzane przez nas 

miejsca. Podróżujemy w małych grupach, 
korzystamy ze wspólnych lub lokalnych 

środków transportu i miejsc zakwaterowania

O naszej odznace Ekoturysty - polskagorom.pl

https://polskagorom.pl/ekoturystyka/#odznaka


maksymalizacja społeczno- 
ekonomicznych korzyści 

wsparcie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego
zmniejszenie negatywnych skutków 
oddziaływania na środowisko 
naturalne

Wytycznymi naszej działalności 
są dla nas Globalne Kryteria Turystyki 
Zrównoważonej sformułowane przez ONZ, 
takie jak:

     dla społeczności lokalnych

Kodeks Ekoturysty - polskagorom.pl

https://polskagorom.pl/wp-content/uploads/2022/03/kodeks-ekoturysty.pdf


Realizując wycieczki i wydarzenia górskie, 
dążymy do rozwoju odwiedzanego regionu 
i promowaniu lokalnych wytworów kultury, 
mając na uwadze poszanowanie zasobów 
przyrody i społeczno-kulturalnego 
autentyzmu społeczności.

Zwiedzając tereny bogate w walory 
przyrodnicze i kulturowe bierzemy 

odpowiedzialność, aby turystyka miała 
pozytywny wpływ na odwiedzane przez nas 

miejsca. Podróżujemy w małych grupach, 
korzystamy ze wspólnych lub lokalnych 

środków transportu i miejsc 
zakwaterowania.

Opactwo Cystersów w Lubiążu - polskagorom.pl

https://polskagorom.pl/wydarzenie/decathlon-lokalnie-poznajemy-opactwo-cystersow-w-lubiazu/


Dbamy o góry i czyste szlaki, dlatego stworzyliśmy 
aplikację Zmieć śmieć. Ma ona zachęcić turystów, 
aby znalezione na szlaku śmieci zabrali ze sobą 
i wyrzucili w odpowiednim miejscu, i razem z nami 
tworzyli czyste szlaki.

Aplikacja ZMIEĆ ŚMIEĆ

Budujemy świadomość ekologiczną
Realnie pomagamy sprzątać szlaki
Edukujemy najmłodsze pokolenia
Zgłaszanie dzikich wysypisk
Potencjał promocyjny
Nowatorskie podejście do ekologii

Co możemy zyskać?

O aplikacji Zmieć śmieć - YouTube.pl

https://www.youtube.com/watch?v=tTob5LoMJ2I


Nasze propozycje współpracy:



Warsztaty

Spotkania podróżnicze

            Oferta edukacyjna

Organizujemy prelekcje i warsztaty podróżnicze, 
przyrodnicze i ekologiczne dla szkół, rodzin 
z dziećmi i grup dorosłych. Współpracujemy 
z dużym zespołem edukatorów przyrodniczych,
ornitologów, geologów, animatorów 
i Przewodników Sudeckich.

Organizujemy spotkania lub prezentacje 
podróżnicze z doświadczonym prelegentem 
występującym na licznych festiwalach 
podróżniczych i autorem bloga podróżniczo- 
górskiego.

 
 

Nocna Korona Sudetów - polskagorom.plPodróże Pana Szpaka - facebook.pl

https://polskagorom.pl/nocna-korona-sudetow/
https://www.youtube.com/watch?v=tTob5LoMJ2I
https://www.facebook.com/SzpakowskiPodroznik


Wycieczki krajoznawcze

Usługi przewodnickie

Nocna Korona Sudetów

             Oferta turystyczna

Wycieczki po Dolnym Śląsku, ukazujące piękno 
regionu w którym mieszkamy.  Prowadzimy je 
szlakiem zabytków, atrakcji turystycznych i miejsc, 
które według nas warto odwiedzić.

Organizujemy piesze wędrówki z licencjonowanym 
przewodnikiem do wybranych miejsc Dolnego Śląska.

Nasze sztandarowe wydarzenie organizowane 
cyklicznie, z którego jako twórcy jesteśmy dumni. 
Jedyne takie zdobywanie sudeckich szczytów 
z przewodnikiem - bo po zmroku!

Nocna Korona Sudetów - polskagorom.pl

https://polskagorom.pl/nocna-korona-sudetow/
https://www.youtube.com/watch?v=tTob5LoMJ2I


Decathlon lokalnie

Sudecka Ambasada

Cykliczne wycieczki do dolnośląskich 
miejscowości ukazujące, dzięki inicjatywie 
Fundacji Polska górom! i Decathlon Bielany 
Wrocław. Odwiedzamy miejscowości, zabytki, 
i atrakcje turystyczne danego miejsca.

Porady podróżnicze dla wprawnych i mniej 
wprawnych podróżników. Pomoc z wyborem drogi 
lub celu wycieczki, konsultacje trudności szlaku 
lub nowe pomysły, gdzie udać się na rodzinna 
wycieczkę.

 

Zwiedzanie zamku na wodzie w Wojnowicach - polskagorom.pl

https://polskagorom.pl/wydarzenie/decathlon-lokalnie-poznajemy-zamek-na-wodzie-w-wojnowicach/


Gry terenowe

Team building

Wolontariat

              Oferta biznesowa

Nasze gry terenowe, to produkt turystyczny, połączenie
podchodów i tradycyjnych gier terenowych z nowoczesną
technologią. Projektujemy scenariusze gier terenowych,
które są dostosowane do indywidualnych potrzeb 
i oczekiwań klienta. 

Oferujemy zajęcia teambuldingowe, których scenariusze
dopasujemy do potrzeb Twoich pracowników. Współpracują
z nami coachowie i trenerzy biznesu, którzy specjalizują się
prowadzeniu zajęć team- buildingowych.

Współpracujemy z ludźmi, którzy są gotowi pomóc nam 
w realizowaniu projektów i organizowaniu wydarzeń

Gra "Mamucia Przygoda" - polskagorom.pl

https://polskagorom.pl/mamucia-przygoda/


Stworzyliśmy sklep "Duch Gór" żeby 
wspierać działalność statutową Fundacji. 

Na naszych koszulkach i plakatach goszczą 
sudeckie atrakcje, a mapy przedstawiają 
zawsze jakąś część Dolnego Śląska. 
Produkty Ducha Gór tworzymy dla tych, 
którzy (podobnie jak my) w górach 
spędzają każdą wolną chwilę i chcą dzielić 
się swoją pasją z innymi.

Kupując w naszym sklepie duchgor.eu 
sprawiacie, że możemy jeszcze lepiej 
promować polskie góry.
 

Sklep internetowy "Duch Gór" - duchgor.eu

Sklep internetowy Duch Gór - duchgor.eu

http://www.duchgor.eu/


Nasi partnerzy:
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