
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIA MŁODZIEŻY 
OUTDOOR-ERLEBNIS-BEGEGNUNG 2017 

 

Po 5 latach przerwy rozpoczynamy kolejną edycję POLSKO-NIEMIECKICH SPOTKAŃ MŁODZIEŻY OUTDOOR-ERLEBNIS-BEGEGNUNG. Spotkanie            

ma charakter podwójnego projektu pozaszkolnej wymiany młodzieży (bezpośrednio po spotkaniu młodzieży w Polsce następuje 

spotkanie w Niemczech). 

Termin realizacji projektu: 22 sierpnia – 4 września 2017 r. 

Zarówno polska, jak i niemiecka grupa liczyć będzie po 12 osób, z czego 10 osób to młodzież w wieku 13-17 lat, zaś 2 osoby                             

to opiekunowie/instruktorzy. Nabór uczestników projektu zostanie zakończony w dniu 30 czerwca 2017 r. Osoby chcące wziąć udział 

w projekcie powinny dostarczyć kartę zgłoszenia do Dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie lub do pokoju nr 8 w Urzędzie Miasta 

i Gminy Ruciane-Nida.  

Harmonogram spotkania zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie 

(www.ruciane-guzianka.pl) oraz Domu Kultury w Rucianem-Nidzie (www.dkruciane.pl) . W chwili obecnej trwają jeszcze uzgodnienia 

miejsc, w których organizowane będą noclegi i postoje podczas obozu wędrownego na Mazurach. 

Najważniejsze zasady dla uczestników: 

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 u rodzin). 

2. W Polsce 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. W Niemczech nocujemy                       

w ośrodku edukacyjnym w Scheersberg. 

3. W związku z wyjazdem do Niemiec, każdy uczestnik musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. 

4. Jeśli ktoś bierze regularnie leki, musi pamiętać, by zabrać je ze sobą i powiadomić o tym organizatora. 

5. Uczestnicy, którzy nie będą podporządkowywać się zaleceniom organizatora mogą być odsunięci od udziału w projekcie                 

i odesłani do domu. 

6. Projekt został dofinansowany z dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz środków własnych Stowarzyszenia        

Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie i Domu Kultury w Rucianem-Nidzie. 

7. Całkowity koszt udziału w projekcie wynosi 3000 zł w przeliczeniu na 1 osobę, z czego uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 
700 zł. Pozostała kwota jest finansowana przez organizatorów. 

8. Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie, Dom Kultury w Rucianem-Nidzie                            

oraz Jugendhof Scheersberg. 

Organizatorzy 

          

 

 



Karta zgłoszeniowa 
 

• Imię: …………………………………………………………………………………  

• Nazwisko: ……………………………………...................................... 

• Wiek: …………………………………………........................................  

• Szkoła: ……………………………....................................................  

• PESEL: ………………………………………………………………………………  

• Adres: ……………………………....................................................  

• Imiona rodziców: ………………………….....................................  

• Tel. rodzica: …………………………………………………………………….  

 

….……………………………………….. 

czytelny podpis rodzica 

 

  

 

 

.…….………………………………….. 

miejscowość, data 

 

Oświadczenie 
 

Zgadzam się na udział mojego syna/córki ……………………………………………………………………. w projekcie Polsko-Niemieckich 

Spotkań Młodzieży Outdoor-Erlebnis-Begegnung 2017.  

Zostałem/am poinformowany/na, że uczestnictwo w projekcie wiąże się z wędrówkami pieszymi i rowerowymi, różnymi 

formami rekreacji na wodzie, wycieczkami oraz podróżą autobusową z Rucianego-Nidy do Scheersberg (Niemcy, Kreis 

Schleswig-Flensburg),  udziałem w warsztatach artystycznych w ośrodku Jugendhof Scheersberg oraz podróżą powrotną 

z Scheersberg do Rucianego Nidy. 

Szczegółowy program wymiany został mi przedstawiony. 

Ponadto zostałem/am także poinformowany/na, że istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia mojego syna/córki      

na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia 

 

……………………………………….. 

czytelny podpis rodzica 

 

Uwaga: Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. do Dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie                

lub do pokoju nr 8 w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida. W przypadku większej liczby zgłoszeń, o zakwalifikowaniu się do udziału 

w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń! 


