ZIELONA SZKOŁA W BORACH TUCHOLSKICH
Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce zaprasza na biwaki ekologiczne

Ośrodek. Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej
w Funce
tworzy
zespół
ludzi
zajmujący
się
upowszechnianiem wiedzy o środowisku i jego ochronie.
Organizujemy różne formy wypoczynku wypełnione
programem edukacji ekologicznej. Od kwietnia do czerwca
i od września do października w ramach Zielonej Szkoły
odbywają się biwaki, wycieczki rowerowe i spływy
kajakowe. Podczas wakacji organizujemy dla dzieci
i młodzieży eko-obozy, szkolenia żeglarskie i obozy
przetrwania.

Okolica. Ośrodek, znajduje się na wysokiej skarpie
wschodniego brzegu Jeziora Charzykowskiego, jednego
z
najpiękniejszych
akwenów
południowej
części
województwa pomorskiego, porośniętej potężnymi Borami
Tucholskimi. I choć od Chojnic dzieli Funkę zaledwie
12 km, wszyscy, którzy tu docierają, czują się jak w sercu
nieskażonego cywilizacją świata wspanialej przyrody.
W najbliższej okolicy są: Park Narodowy "Bory Tucholskie"
i Zaborski Park Krajobrazowy, są również urzekające
pięknem i osobliwościami Parki Krajobrazowe: Wdzydzki,
Tucholski. Wdecki oraz Leśny Kompleks Promocyjny
Woziwoda.

Ludzie.

Dla zapewnienia wysokiej jakości
świadczonych usług stworzyliśmy zespół instruktorów
i wychowawców o profesjonalnym przygotowaniu
merytorycznym i bogatym doświadczeniu w pracy
z młodzieżą. Efektem działania tego zespołu jest
wieloletnie niesłabnące zainteresowanie naszą ofertą
i częste powroty stałych klientów.

Ceny w sezonie 2017
1 DOBA – cena pobytu: Jola – 75,- zł; Domek Zucha – 75 zł
Brda – 63,- zł
1 h programu z oferty programowej : 8 zł / osobę
Cena zawiera zakwaterowanie z pościelą oraz wyżywienie w postaci trzech
posiłków dziennie.
Doba rozpoczyna się o godzinie 12.00 i kończy o 10.00
Podane ceny nie dotyczą miesięcy: lipiec i sierpień
Program z zakresu edukacji ekologicznej dla szkół z województw Kujawsko-Pomorskiego oraz Pomorskiego jest
w całości dofinansowany ze środków:

Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce
Przyjmuje zapisy i udziela informacji
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00
w Biurze w Bydgoszcz przy ulicy Dworcowej 56
609-483-282 ; 52 322 73 79 lub biuro@funka.pl

Zielona Szkoła
Przykładowy czas trwania pobytu:
2 osobo-doby
Miejsce:
Funka k. Chojnic
Wyżywienie:
Pełne (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja)
wydawane w murowanym budynku stołówki
Zakwaterowanie:
Domki typu Brda – 10 miejsc noclegowych
Domki typu Jola – 27 miejsc noclegowych,
łazienki, pracownie programowe
Domek Zucha – 25 miejsc,łazienki,pracownia
1 Dzień
12:00 – przyjazd i zakwaterowanie
w domkach
13:00 – 14:00 – obiad
15:00 – 16:30 – ścieżka dydaktyczna
„Torfowiska jako archiwa ekologiczne”
17:00 – 18:00 – warsztaty artystyczne
„ceramika”
18:00 – 19:00 – kolacja
20:00 – 21:30 – możliwość uczestnictwa w
bezpłatnej dyskotece z DJ-em
2 Dzień
8:00 – 9:00 – śniadanie
10:00 – 11:30 – wycieczka rowerowa po
zaborskim parku krajobrazowym
12:00 – 13:00 – warsztaty artystyczne
„makrama” (sztuka wiązania węzłów)
13:00 – 14:00 – obiad
15:00 – 16:00 – zajęcia sportowe
„łucznictwo”
16:00 – 17:00 – ścieżka dydaktyczna
„Ptaki Funki i okolic”

17:00-18:00 – wodna ścieżka dydaktyczna
„Łukomie” – rejs łodziami typu DZ
(połowa grupy)/warsztaty artystyczne
„Rzeźba” (druga połowa grupy)
18:00 – 19:00 – kolacja
20:00 – 21:00 – ognisko z kiełbaskami
(4,50 zł – prowiant dla 1 osoby, 50 zł –
drewno na ognisko)
3 dzień
8:00-9:00 – śniadanie
9:00-10.00 – wykwaterowanie
UWAGA: Powyższy plan jest
przykładowy. Dla każdej grupy ustalamy
program indywidualny, który może różnić
się od powyższego rodzajem zajęć, w
zależności od potrzeb grupy.

PROPOZYCJE ZAJEC DYDAKTYCZNYCH
- Wodna ścieżka dydaktyczna „Łukomie”
-Wycieczka na torfowisko
-Limnologia
-Ornitologia
-Lichenologia
-Gatunki roślin zielonych
-Segregacja odpadów
-Analizy chemiczne
-Naturalne odnawialne źródła energii
-Formy ochrony przyrody
-Dendrologia
-Ogród ekologiczny
-Tropy zwierząt i ptaków Funki

-Ceramika
-Wikliniarstwo
-Garncarstwo
-Plastyka
-Filzowanie na mokro
-Rzeźba w drewnie
-Makrama
-Rejsy łodziami typu DZ
-Kajaki
-Łucznictwo

