SUMMER
CAMP 2022
10 – 23 lipca 2022

Jesteś w wieku od 14 do 17 lat,
mieszkasz na obszarze wiejskim w
okolicy Koszalina lub Szczecina i masz
ochotę na nadzwyczajną wycieczkę?
Zgłoś się na Obóz Letni!
Razem z młodzieżą francuską,
niemiecką i ukraińską wyruszysz
na wyprawę kajakowo-rowerową
z Drawna do Templin (D).
W tym celu nie trzeba znać języka
francuskiego, niemieckiego ani
ukraińskiego. Jeśli umiesz trochę rozmawiać
po angielsku, masz ochotę poznać nowych
ludzi i spać w namiocie, to dobrze trafiłeś!
Dojazd do miejsca spotkania
w Kröchlendorff (D) i podróż
powrotna są organizowane
przez nas.

NAJWAŻNIEJSZE RZECZY W SKRÓCIE
Co?
Summer Camp: Wyprawa kajakowo – rowerowo
- piesza przez jedyny w swoim rodzaju krajobraz
naturalny z Polski do Niemiec
Kto?
Młodzież niemiecka, polska, francuska
i ukraińska
(14 – 17 lat)

Utworzycie 3 mieszane zespoły
narodowościowe po 16 osób każdy, które
wyruszą na trasę z dwoma doświadczonymi
przewodnikami.
Na zakończenie wycieczki na terenie przyszłej
„Europäische Schule Templin“ (szkoły europejskiej
Templin) odbędzie się wielka publiczna impreza
podsumowująca z występami zespołów muzycznych, grillem, krótkimi prezentacjami
na temat Waszej wycieczki itp.

Kiedy?
10 – 23 lipca 2022
Gdzie?
Miejsce spotkania: Zamek Kröchlendorff (D)
Początek wycieczki: Drawno
Miejsce docelowe: Templin (D) + impreza
końcowa
Język wycieczki?
Język angielski (znajomość
podstawowa)
Termin składania wniosków?
Do 30 kwietnia 2022
Ile to kosztuje?
Wkład własny 100 €
Kto jest organizatorem?
Fundacja Gebäudeensemble
Joachimsthalsches Gymnasium
Templin

EUROPEJSKIE
DOSWIADCZENIA

30 KWIETNIA

Termin składania
wniosków

Chcesz wziąć udział?

POCZĄTEK MAJA
Akceptacja/
odrzucenie

Doskonale, więc napisz krótko do
30 kwietnia na około pół strony, kim jesteś
i dlaczego chcesz tam być.
Więcej informacji o procedurze uczestnictwa
i wycieczce można znaleźć na
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Start kajaków
w Drawnie, dalej
rowerem, pieszo i
z namiotami w
bagażu

Za udział pobieramy symboliczną opłatę w
wysokości 100 euro. Pozostałe koszty dojazdu
z Polski do Kröchlendorff (D) i dalej do Drawna,
opieka, wyżywienie (również wegetariańskie/
wegańskie), nocleg, kajaki, rowery itp. oraz podróż
powrotna są finansowane w całości.

RC Koszalin
RC Szczecin
RC Prenzlau

Realizacja:

Finansowanie:
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Przypłynięcie
kajakami do
Templin

Dlaczego Francja,
Niemcy, Polska i Ukraina?

Idealna byłaby pełna ochrona szczepienna. Alternatywą
będą szybkie testy na obecność antygenów, wykonywane w krótkich odstępach czasu podczas podróży. Dla
własnego bezpieczeństwa, przed przyjazdem do Templin, należy dodatkowo wykonać test PCR na obecność
koronawirusa.
O dalszych szczegółach koncepcji higieny będziemy
informować w trakcie przygotowań i dostosowywać
ją do aktualnie obowiązujących przepisów.
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Koszty?

Koncepcja higieny – koronawirus?

Stiftung Gebäudeensemble
Joachimsthalsches Gymnasium Templin

Przyjazd/integracja w
Kröchlendorff (D)

www.est.eu/pl

Dzięki naszemu Obozowi Letniemu dajemy też
przykład dla „Trójkąta Weimarskiego”. To forum
dyskusyjne, założone w 1991 r., które jest wyrazem
silnej współpracy między Niemcami, Francją i Polską.
Ze względu na obecną sytuację w Europie chcielibyśmy
zaprosić na ten wyjazd również młodzież z Ukrainy.

Organizacja:
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Impreza końcowa

MASZ JESZCZE PYTANIA?
RC Koszalin: Jedrzej Leonowicz,
j.leonowicz@rotary.org.pl
RC Szczecin: Leszek Zdawski,
l.zdawski@rotary.org.pl

Dzięki uprzejmemu wsparciu:

Stiftung Gebäudeensemble Joachimsthalsches
Gymnasium Templin
Prenzlauer Allee 28
D-17268 Templin

@summercamp.est
#SummerCampEST

Fotos: Outward Bound

