
 

 
 Outdoor-Erlebnis-Begegnung 2014 

polsko-niemieckie spotkania młodzieży 

12 – 26 sierpnia 2014 r. 

 

W projekcie uczestniczy 24 osoby w wieku 13-18 lat,  

w tym 12 osób z Polski i 12 osób z Niemiec. 

 
 

WAŻNE !!! 

Aby wziąć udział w projekcie, należy 

wypełni i dostarczyć organizatorowi 

zgłoszenie nie później niż 31 czerwca 

2014 r. oraz wnieść opłatę na konto 

organizatora nie później niż 15 lipca 

2014 r.  

Organizator: 

Stowarzyszenie Nad Nidzkim w 

Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2, 12-220 

Ruciane-Nida, 

www.ruciane-guzianka.pl  

Nr konta bankowego:  

65 9364 0000 2001 0005 8492 0001 

Ze względu na ograniczoną liczbę 

miejsc, kandydaci przyjmowani 

będą według kolejności zgłoszeń. 

Telefon kontaktowy: 504264312 

 
 

 
 
 

  
 

    
 

 
 

 
 

    

 
 

   

 

      PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ:  

 
 
  

 ORGANIZATORZY:  

 

 

http://www.ruciane-guzianka.pl/


 

 

 

                       PRZYGODA CZEKA NA NAS… 
 

 
 

  
  
 

Odkrywaj i poznawaj najbardziej 

urokliwe miejsca na Mazurach, 

uczestnicząc wraz z wesołą 

kompanią swoich rówieśników           

w wędrówkach po leśnych 

bezdrożach, spływach kajakowych, 

czy innych atrakcyjnych 

wycieczkach, by zaraz potem udać 

się z nami do Niemiec i wziąć udział 

w warsztatach artystycznych!  

Outdoor-Erlebnis-Begegnung 2014    

to VII edycja polsko-niemieckich 

spotkań młodzieży. Projekt zaczyna 

się  12 sierpnia 2014 r. na Mazurach, 

zaś kończy 25 sierpnia 2014 r.              

w Scheersberg (Północne Niemcy). 

Pierwszy tydzień projektu 

organizowany jest w formie obozu 

wędrownego. Odwiedzamy ciekawe 

miejsca na Mazurach, nie 

zapominając przy tym o dobrej 

zabawie, ciesząc się jednocześnie 

przyjemnościami życia obozowego. 

Drugi tydzień spędzamy w bardzo 

luksusowych warunkach Ośrodka 

Młodzieżowego w Scheersberg, 

gdzie pod okiem specjalistów i na 

podstawie wspólnych przeżyć              

z wędrówki po Mazurach tworzymy 

krótkie filmy oraz inne formy 

artystyczne. 

 
 

   
 

  
 

 
Ważne:   

1. Przedsięwzięcie jest projektem wymiany pozaszkolnej,           

co oznacza, że uczestnicy muszą przez cały okres jego realizacji 

przebywać razem (uczestnicy nie wracają do domu na noc, 

ani też nie kwaterują się u rodzin).  

2. Nocować będziemy na polach namiotowych,                        

w schroniskach i innych obiektach noclegowych (w  zależności 

od miejsca postoju) i w związku z tym, każdy uczestnik musi 

mieć ze sobą śpiwór oraz matę. 

3. Do Niemiec jedziemy autobusem i podróż potrwać może od 

15 do 20 godzin w jedną stronę. W związku z wyjazdem do 

Niemiec, każdy uczestnik musi mieć paszport lub dowód 

osobisty.  

4. W przypadku, gdy do organizatora wpłynie więcej zgłoszeń 

niż przewidywana liczba uczestników, kandydaci przyjmowani 

będą według kolejności zgłoszeń. 

5. Jeśli ktoś bierze regularnie leki, musi pamiętać, by zabrać je 

ze sobą i powiadomić o tym opiekunów. 

W projekcie uczestniczy 24 osoby w wieku 13-18 lat, w tym 12 

osób z Polski i 12 osób z Niemiec. Grupą opiekuje się 6-cio 

osobowy zespół instruktorów. 

Koszt realizacji projektu w przeliczeniu na 1 osobę wynosi 2200,- 

zł. 

Opłata za udział w projekcie wynosi 800,- zł. Pozostała kwota 

(1400,- zł.) sfinansowana zostanie z dotacji Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży, dotacji Burmistrza Pisza i środków 

własnych Stowarzyszenia Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie 
 

PROWADZĄCY: 

 Marek Kaczmarczyk (prezes Stowarzyszenia Nad Nidzkim, Ruciane-Nida) 

 Magdalena Surawska (animator kultury, Ruciane-Nida) 

 Justyna Kuligowska (animator społeczny, Orzysz) 

  

 Fides Marie Brückner (Kultupädagogin, Berlin) 

 Dora Obertreis (Tanzpädagogin, Rotterdam) 

 Joey Steffens (Filmemacherin, Berlin) 

 


