
 

 
FUNDACJA  INICJATYW SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH „PERSPEKTYWA” 80-513 Gdańsk, Ul. Orla 3a/10 
NIP 957 107 61 36               Bank Gospodarki Żywnościowej SA    21203000451110000003980510  
REGON 360224730   Tel. 664 521 904        www.fundacjaperspektywa.org        biuro@fundacjaperspektywa.org   
 

INFORMACJA O OBOZIE - AKADEMIA SAMORZ ĄDNOŚCI  
10-dniowy obóz szkoleniowy dla przedstawicieli samorządów szkolnych, szkół 
podstawowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich,  Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Miasta Gdańska. 
  
TERMIN: 12 sierpnia – 21 sierpnia 2016 r.  
Zbiórka uczestników w dniu 12.08.2016 w miejscu wskazanym przez organizatora 
po dokonaniu zgłoszenia.  
UWAGA - Uczestnicy obozu są zobowiązani przyjechać na miejsce zbiórki we własnym 
zakresie.  
 
MIEJSCE: Funka 89 – 606 Charzykowy  
Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce zlokalizowane jest w Zaborskim 
Parku Krajobrazowym i w otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie, na skarpie 
wschodniego brzegu Jeziora Charzykowskiego, około 14 kilometrów na północ od 
miasta Chojnice. To miejsce nieskażonej przyrody, gdzie jest się po prostu blisko 
natury. Uczestnicy zakwaterowani będą w domkach typu Brda 10-osobowych, pokoje na 
parterze wyposażone są w 6, a na piętrze w 4 łóżka. Na terenie ośrodka znajduje się 
stołówka. Urządzenia sanitarne zlokalizowane są w dwóch murowanych sanitariatach 
(damski, męski) i zlokalizowanych w sąsiedztwie domków Brda, o wysokim standardzie 
z nieograniczonym dostępem do ciepłej wody. Na ich wyposażeniu znajdują się  
umywalki, samodzielne kabiny prysznicowe i WC.  
 
ZAPEWNIAMY 
- całodzienny, atrakcyjny program  
- zakwaterowanie w domkach typu Brda   
- całodzienne wyżywienie – 4 posiłki dziennie  
- wycieczkę i wstępy do instytucji kultury  
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną  
- ekspertów prowadzących warsztaty tematyczne  
- obóz zgłoszony w Kuratorium Oświaty w Gdańsku  
- ubezpieczenie NW  
 

WARUNKI UCZESTNICTWA  
1. Przesłanie do dnia 30.06.2016 zgłoszenia udziału w obozie na adres e-mailowy  
biuro@fundacjaperspektywa.org  do pobrania na stronie www.fundacjaperspektywa.org 
w zakładce Akademia Samorządności – obóz;  
2. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu uczestnika, dostarczenie do dnia 
10 lipca 2016 prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej wraz z 
akceptacją regulaminu obozu i deklaracji w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji 
z wyjazdu na obóz.  
Zapisy: e-mail: biuro@fundacjaperspektywa.org tel. 664 521 904, Karty kwalifikacyjne 
należy odesłać pod adres 80-513 Gdańsk ul. Orla 3a/10  
 
PROGRAM  
Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i 
praktycznych ćwiczeń. W czasie obozu uczestnicy zostaną przygotowani do 
pełnienia funkcji w samorządach szkolnych.  


