Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Zielona Szkoła w Brachlewie

Brachlewo 42

82-500 Kwidzyn

tel./fax.: (55) 279 00 01

Zapraszamy na biwaki weekendowe
Nasz ośrodek zarządzany jest przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe a
finansowany przez Urząd Miasta w Kwidzynie oraz Urząd Gminy w Kwidzynie.
W ciągu roku szkolnego od poniedziałku do piątku przyjeżdża młodzież szkolna z
naszych gmin. Obiekt jest przystosowany do pobytu osób niepełnosprawnych.
Zgodnie ze statutem ośrodka, nasza szkoła w weekendy, ferie i wakacje może
przyjmować zorganizowane grupy.
Oferujemy:
 36 miejsc noclegowych, w tym:
o sypialnia chłopców – 15 miejsc
o sypialnia dziewcząt – 16 miejsc
o 2 sypialnie dwuosobowe
o 1 sypialnia jednoosobowa.
 Osobne łazienki dla dziewcząt, chłopców i opiekunów
 Bogatą bazę dydaktyczną (m.in. lornetki, lupy, filmy przyrodnicze)
Minimalna ilość uczestników: 22 osoby wraz z opiekunami.

Budynek ośrodka położony jest na skraju lasu. W odległości około 500m znajduje
się jezioro z plażą, płatnym, strzeżonym kąpieliskiem i wypożyczalnią sprzętu
wodnego. Przy szkole znajduje się miejsce na ognisko, boisko do piłki nożnej oraz
plac rekreacyjno – sportowy. Szkoła zapewnia całodzienne wyżywienie oraz noclegi
z pościelą.

Warunki uczestnictwa:
 rezerwacja (termin, ilość uczestników)
 opłacenie pobytu najpóźniej tydzień przed przyjazdem
 wpłata na konto:
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
15 8300 0009 0005 5120 2000 0020
z dopiskiem „wpłata na pobyt weekendowy w Zielonej Szkole w dniach …”
 w Zielonej Szkole obowiązuje obuwie zmienne.
Tematyka zajęć edukacyjnych realizowana w Zielonej Szkole w Brachlewie:
 zajęcia z meteorologii z wykorzystywaniem przyrządów pomiarowych
posterunku meteorologicznego wybudowanego z funduszu Nadleśnictwa
Kwidzyn
 gospodarka odpadami i gospodarka wodno – ściekowa, praktyczna nauka
segregacji odpadów, znaczenie recyklingu w walce z odpadami
 las jako środowisko życia roślin i zwierząt – funkcjonowanie ekosystemu
leśnego w różnych porach roku
 szkółka leśna i jej rola w biologicznej odnowie lasów – wycieczka do Szkółki
Leśnej w Brachlewie
 zajęcia ornitologiczne połączone z obserwacją ptaków w ich naturalnym
środowisku, z wykorzystaniem lornetek i lunety
 orientacja w terenie, marsz na orientację z wykorzystaniem kompasów i map
 biologiczne oczyszczanie ścieków – rola bakterii w oczyszczaniu ścieków –
wycieczka do oczyszczalni ścieków w Brachlewie
Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://zielonaszkola.ckj.edu.pl

