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OFERTA DLA SZKÓŁ
Pobyt w Schronisku „Pałacyk”w Ścinawie

Zapraszamy do jedno lub kilkudniowych pobytów
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pałacyk”,
zlokalizowanym w malowniczej i spokojnej
miejscowości Ścinawa. Nasze schronisko jest
komfortowym obiektem o niezwykle wysokim
standardzie. Jest placówką całoroczną, będącą
doskonałym miejscem wypoczynku oraz idealną
bazą do poznawania uroków Krainy Łęgów
Odrzańskich.
Jest to dobre miejsce do organizowania wycieczek
szkolnych i zielonych szkół. W obiekcie znajduje się
kuchnia samoobsługowa z jadalnią oraz sala
konferencyjną. Niewątpliwymi atrakcjami pobytu
grup zorganizowanych będą zajęcia
proekologiczne prowadzone w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w niedalekim Dziewinie.
W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ścinawie wykorzystywane są
technologie chroniące środowisko naturalne. Zastosowane zostało energooszczędne oświetlenie z inteligentnym
systemem zarządzania regulującym
moc oświetlenia w zależności od
warunków zewnętrznych i bieżącego
zapotrzebowania, co ogranicza nadmierny pobór
energii. W budynku jest winda, a każde pomieszczenie dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Cały teren obiektu jest bezpieczny,
ogrodzony, z możliwością parkowania autobusu.

2

3

Orgaznizowane przez nas „Zielone Szkoły”
wyróżniają się bardzo intensywnym
programem ekologicznym dostosowanym
bezpośrednio do wybranej grupy.

ZIELONE SZKOŁY

Co dają nasze zielone szkoły?
• zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej dzieci poprzez aktywną edukację,
• pełny pakiet zajęć przyrodniczych, by pokazać
piękno przyrody i kształtować postawy ekologiczne,
• naukę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo w warsztatach,
• połączenie wiedzy przyrodniczej i edukacji
ekologicznej z edukacją globalną, etnograficzną i obywatelską,
• pokazywanie zjawiska i problemu z wielu
stron, a przede wszystkim dążenie to tego, by
to uczniowie sami obserwowali, słuchali,
dotykali, stawiali pytania i dochodzili do
własnych wniosków,
• pracę różnorodnymi metodami i technikami,
z jednej strony po to, by przez cały czas
podtrzymywać zainteresowanie uczniów,
a z drugiej umożliwić każdemu z nich wykazanie się niezależnie od osobistych zdolności,
zainteresować i umiejętności,
• warsztaty z doświadczonymi trenerami
edukacji ekologicznej, którzy na co dzień
pracują w Regionalnym Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Dziewinie i potrafią zagospodarować różnorodnymi zajęciami większą
część dnia,
• program adekwatny do wieku uczniów, różne
poziomy zaawansowania, które dostosowujemy wspólnie z Państwem, planując
pobyt u nas,
• każdy program wyceniany jest indywidualnie,
wg. Państwa oczekiwań. Cena często zależy
także od ilości uczestników.
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Pakiet podstawowy (3-dniowy) Zielonej Szkoły
zawiera:
1. Pełne wyżywienie (od obiadu do
śniadania).
2. Zakwaterowanie na dwie/cztery
noce w nowo otwartym obiekcie.
3. Codziennie po dwa bloki zajęć do
wyboru w Regionalnym Ośrodku
Edukacji Ekologicznej w Dziewinie:
• ”Eko w lesie” – zapoznanie z fauną
i florą lasów i ich znaczeniem dla
człowieka.
• ”Co w trawie piszczy” – zajęcia na
łące i w ogrodzie, rozpoznanie
gatunków owadów, płazów, ptaków oraz ssaków.
• ”Co szumi w stawie” – przystanki
tematyczne nad starorzeczem
Odry, rośliny wodne, szuwarowe
i chronione, badanie biologiczne
wody.
• ”Kraina bobrowa” – zapoznanie
uczestników z siedliskiem i śladami bytowania bobra europejskiego, nauka, obserwacja i edukacja.
• ”Zwierzęta lasów łęgowych” – poznawanie naturalnego środowiska
różnych gatunków zwierząt, odnajdywanie, rozpoznawanie i robienie odlewów tropów.
• ”Ptaki lasów i łąk” – obserwacja
naturalnego środowiska ptaków,
w tym ptaków drapieżnych,
wykonywanie i montowanie budek
lęgowych dla ptaków.
• Warsztaty Kulinarne z Kołem
Gospodyń Wiejskich.
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• Sezonowo - Spotkanie z pszczelarzem Panem Tadeuszem Wdowiakiem. Doświadczony przyjaciel
i opiekun pszczół z ogromną pasją
opowie uczestnikom o tych pożytecznych owadach i korzyściach,
jakie czerpie z nich człowiek.
Dzieci i młodzież na własne oczy
zobaczą owoce wielkiej pracy
małej pszczoły. Dowiedzą się jak
ten niestrudzony owad dostarcza
nie tylko miód i wosk, lecz także
mleczko pszczele i kit pszczeli czy
pyłek kwiatowy. Zobaczą również
jak zbudowany jest ul i jak
wygląda jego wnętrze.
• Sezonowo - Spotkanie z bosmanem, czyli wszystko o wodzie.
Zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi wody: typy
zbiorników wodnych, struktura
wody, parametry biologiczne,
eksperymenty badawcze, zabawy
edukacyjne, praca w grupach
(zajęcia z Panem Henrykiem
Smelkowskim).
• Warsztaty rękodzieła – Zajęcia
umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z tematyką odpadów
i gospodarowania odpadami. Wykonywane przez dzieci eksponaty
w trakcie zajęć plastycznotechnicznych wiążą się z wykorzystaniem odpadów i surowców
wtórnych rozwĳając przy tym
dziecięcą kreatywność, zdolność
logicznego myślenia i umiejętności manualne.
• Quest geocaching „Rzeźbiony
Dziewin”, podczas którego uczestnicy poznają historię, przyrodę
i tradycje miejscowości. W trakcie

• wykorzystywane są: lornetki,
przewodniki, lupy i inne pomoce
dydaktyczne do zabaw ruchowych, poznawczych i badawczych.

7. Karaoke.

4. Gry i zabawy na ścieżkach zmysłów, rebusy i konkursy związane
z tematyką zajęć, zabawy ruchowe.

9. Sezonowo możliwość korzystania
z basenu miejskiego „Wodnik”.

5. Nastrojowe ognisko w porcie rzecznym.

8. Możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.

10. Pieszą wycieczkę do portu rzecznego.
11. Projekcję filmu.

6. Dyskotekę.

CENY:
Pakiet podstawowy 3-dniowy: ok. 195 zł/dziecko.
Opiekunowie gratis!
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Regionalny Ośrodek
Edukacji Ekologicznej w Dziewinie
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Pakiet podstawowy wycieczki
jednodniowej zawiera:
1. Pobyt jednodniowy na terenie
Regionalnego Ośrodka Edukacji
Ekologicznej w Dziewinie.
2. Możliwość zorganizowania ogniska.
3. Omówienie działania pompy ciepła, wiatraka, spacer po ośrodku
z
prezentacją
farmy
fotowoltaicznej, omówienie działania
każdego z urządzeń.
4. Program zajęć do wyboru:
• EKO-KLASYK: zapoznanie z fauną
i florą lasów i ich znaczeniem dla
człowieka; zajęcia na łące i w ogrodzie,
rozpoznanie
gatunków
owadów, płazów, ptaków, ssaków;
przystanki
tematyczne
nad
starorzeczem Odry, rośliny wodne, szuwarowe i chronione, badanie biologiczne wody.
• TROPEM ZWIERZĄT: zapoznanie uczestników z siedliskiem i śladami bytowania bobra europejskiego, nauka, obserwacja
i edukacja; poznawanie naturalnego środowiska różnych gatunków
zwierząt, odnajdywanie, rozpoznawanie i robienie odlewów
tropów; obserwacja naturalnego
środowiska ptaków, w tym ptaków
drapieżnych, wykonywanie i montowanie budek lęgowych dla ptaków.
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• EKO-WARSZTAT: Zajęcia umożliwiają uczestnikom zapoznanie się
z tematyką odpadów i gospodarowania odpadami. Wykonywane przez dzieci eksponaty
w trakcie zajęć plastycznotechnicznych wiążą się z wykorzystaniem odpadów i surowców
wtórnych rozwĳając przy tym
dziecięcą kreatywność, zdolność
logicznego myślenia i umiejętności manualne + Quest geocaching „Rzeźbiony Dziewin”–
podczas
którego
uczestnicy
poznają historię, przyrodę i tradycje miejscowości. W trakcie
różnorodnych zajęć terenowych
wykorzystywane są: lornetki, przewodniki, lupy i inne pomoce
dydaktyczne do zabaw ruchowych,
poznawczych i badawczych.
• W ZDROWYM CIELE ZDROWY
DUCH: to połączenie warsztatów
kulinarnych z zajęciami sportowymi i animacjami. Warsztaty
Kulinarne z Kołem Gospodyń
Wiejskich to poznanie ekoproduktów regionalnych i tradycji
kulinarnych; będzie smacznie,
zdrowo i naturalnie! Podczas
warsztatów dzieciaki mają okazję
gotować kreatywnie, zdrowo,
ekologicznie i zgodnie z porami
roku.

metry biologiczne, eksperymenty
badawcze, zabawy edukacyjne,
praca w grupach. Zapoznanie
uczestników z siedliskiem i śladami bytowania bobra europejskiego, nauka, obserwacja i edukacja.
• „CO W ULU PISZCZY” (zajęcia
sezonowe) - Spotkanie z pszczelarzem Panem Tadeuszem Wdowiakiem. Doświadczony przyjaciel
i opiekun pszczół z ogromną pasją
opowie uczestnikom o tych pożytecznych owadach i korzyściach,
jakie czerpie z nich człowiek.
Dzieci i młodzież na własne oczy
zobaczą owoce wielkiej pracy
małej pszczoły. Dowiedzą się jak
ten niestrudzony owad dostarcza
nie tylko miód i wosk, lecz także
mleczko pszczele i kit pszczeli czy
pyłek kwiatowy. Zobaczą również
jak zbudowany jest ul i jak
wygląda jego wnętrze.

Cena pakietu podstawowego
wycieczki - ok. 20zł za dziecko.

• H2O: Spotkanie z bosmanem
Henrykiem Smelkowskim - czyli
wszystko o wodzie. Zapoznanie
dzieci z zagadnieniami dotyczącymi wody: typy zbiorników
wodnych, struktura wody, para-
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Atrakcje dodatkowe
(za odpłatnością)
1. Zajęcia dodatkowe w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym „Pałacyk” w Ścinawie (koszt
ok. 100 zł za grupę): plener malarski, kurs
pierwszej pomocy, samoobrona, joga, tańce
w kręgu, filcowanie, warsztaty historyczne,
warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne, warsztaty kulinarne, warsztaty
wokalne,
warsztaty
instrumentalne,
warsztaty decoupage, warsztaty ceramiczne, warsztaty biżuterii, warsztaty
filmowe, warsztaty zdrowego żywienia,
warsztaty rzeźbiarskie, warsztaty krawieckie, warsztaty tworzenia Flower Box’a,
warsztaty obywatelskie, robotyka, warsztaty
ogrodnicze, warsztaty malowania Ekotorby, warsztaty malowania ceramiki,
warsztaty orgiami, warsztaty wykonywania
świec, warsztaty mydlarskie, warsztaty
chemiczno-magiczne, warsztaty stolarskie,
warsztaty ozdób filcowych, warsztaty cyrkowe, warsztaty bębniarskie.
2. Wyjazdy (ceny zgodnie z cennikiem obiektów): ZOO Lubin - Centrum Edukacji
Przyrodniczej, Park Linowy w Lubinie,
Muzeum Historyczne w Lubinie, basen
kryty w Lubinie, korty tenisowe w Lubinie,
kręgielnia i bowling w Lubinie, sezonowo basen zewnętrzny RCS lub lodowisko
w Lubinie.
Niebawem nasza oferta zostanie poszerzona o rejs statkiem po Odrze!

Dodatkowe usługi
(za odpłatnością)
1. Jeśli jest taka potrzeba pomożemy
zorganizować
transport.
Zapewniamy
bezpieczne i komfortowe autokary oraz
ubezpieczenie.
2. Dodatkowa opieka
programem.
3. Opieka medyczna.
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wychowawcza
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OFERTA DLA FIRM
SZKOLENIA, KONFERENCJE, POKAZY
Nasza oferta idealnie dopasowuje się do potrzeb Klientów poszukujących
kameralnych sal szkoleniowych. Niewątpliwie wartością dodaną naszego
obiektu jest nowoczesność. Organizacja sympozjów, szkoleń, konferencji
czy pokazów w takich warunkach musi zaprocentować lepszymi relacjami
z partnerami biznesowymi.
Poprzez naszą ofertę konferencyjną staramy się wyróżniać
indywidualnym podejściem do potencjalnego Gościa, dlatego tworząc
wspólnie z naszymi Klientami koncept konferencji bierzemy pod uwagę
wiele elementów, między innymi: oczekiwania Naszych Gości, liczbę
uczestników, czas trwania oraz planowany budżet.
Ofertę staramy się w sposób elastyczny dopasować do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.
W cenę wynajmu sali wliczone są: ekran, rzutnik multimedialny,
nagłośnienie, flipchart, zestaw konferencyjny dla prowadzącego, laptop,
samoobsługowa szatnia i parking.
PRZERWY KAWOWE
Standardowe lub dopasowane do indywidualnych gustów. Oprócz
cukierniczych specjałów, kawy i herbaty proponujemy także lekkie
bufetowe posiłki.
LUNCH
Dobry moment, żeby oderwać myśli i odprężyć umysł przy wyśmienitych
daniach serwowanych przez lokalne firmy cateringowe.

14

CENNIK:
Wynajem sali konferencyjnej 70 zł za 1 godzinę.
Przerwa kawowa:
Opcja I (kawa, herbata, woda
z cytryną, ciastka) - 10 zł/ osoba,
Opcja II (kawa, herbata, woda
z cytryną, ciasto) - 15 zł/ osoba,
Opcja III (kawa, herbata, woda
z cytryną, soki owocowe, ciasto,
świeże owoce) - 20 zł/ osoba.
Dla wszystkich naszych Kontrahentów planujących dłuższe szkolenie
lub konferencję, przygotowaliśmy
specjalną propozycję na noclegi
dla Gości.
Atrakcje dodatkowe:
• Koncerty, pokazy,
• Pikniki firmowe.
Zapraszamy do bezpośredniego zadawania pytań i składania rezerwacji.
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Już wkrótce w ofercie Pałacyku:

Rejsy po Odrze nowym statkiem edukacyjnym!

ZAPRASZAMY!
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk”
Ścinawa, ul. Jana Pawła II 17
Telefon: +48 884 600 036
E-mail: palacyk@scinawa.pl
Strona www: palacyk.scinawa.pl
Rezerwacja terminów zajęć edukacyjnych
w ROEE - Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie - tel. 76 845 7917

Park & Ride Ścinawa

