
 

"Projekt pn. „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem 
na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego" dofinansowany jest 

ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020"



 
 

Zapraszamy do pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „PAŁACYK”, 
zlokalizowanym w malowniczej i spokojnej miejscowości Ścinawa. 

Nasze schronisko jest komfortowym obiektem 
o niezwykle wysokim standardzie. „Pałacyk” jest placówką całoroczną, 

będącą doskonałym miejscem wypoczynku oraz idealną bazą do poznawania
 uroków Krainy Łęgów Odrzańskich.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe oferuje tanie noclegi w pokojach:
 jedno, dwu i wieloosobowych. Jest to idealne miejsce do organizowania wycieczek 

szkolnych i zielonych szkół. W obiekcie znajduje się kuchnia samoobsługowa 
z jadalnią oraz sala konferencyjna. Niewątpliwymi atrakcjami pobytu grup 
zorganizowanych będą zajęcia proekologiczne prowadzone w Regionalnym 

Ośrodku Edukacji Ekologicznej       
w niedalekim Dziewinie. Budynek schroniska pełni również funkcje 

Domu Pracy Twórczej, gdzie odbywają się kluby dyskusyjne, 
wieczory filmowe, wystawy, spotkania z artystami, klimatyczne koncerty. 
W okolicy „Pałacyku” znajdują się: Centrum Turystyki i Kultury, otwarty 

w sezonie Basen „Wodnik”, port rzeczny, gotycki kościół Podwyższenia Krzyża 
Świętego z XV wieku i wiele innych miejsc wartych odwiedzenia.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ścinawie wykorzystywane
są technologie chroniące środowisko naturalne.

 
W budynku jest winda, a każde pomieszczenie dostosowane jest 

do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Cały teren obiektu jest bezpieczny, ogrodzony, z możliwością parkowania.
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ZIELONYCH

SZKÓŁ
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizowane przez nas „Zielone Szkoły”, wyróżniają się bardzo intensywnym 
programem ekologicznym dostosowanym bezpośrednio do konkretnej grupy.
Co dają nasze zielone szkoły?
- zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej dzieci poprzez aktywną edukację,
- pełny pakiet zajęć przyrodniczych, by pokazać piękno przyrody i kształtować postawy 
ekologiczne,
- naukę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo 
w warsztatach,
- połączenie wiedzy przyrodniczej i edukacji ekologicznej 
z edukacją globalną, etnograficzną i obywatelską,
- pokazywanie zjawiska i problemu z wielu stron, a przede wszystkim dążenie to tego, by to 
uczniowie sami obserwowali, słuchali, dotykali, stawiali pytania i dochodzili
 do własnych wniosków,
- pracę różnorodnymi metodami i technikami, z jednej strony po to, by przez cały czas 
podtrzymywać zainteresowanie uczniów, a z drugiej umożliwić każdemu z nich 
wykazanie się niezależnie od osobistych zdolności, zainteresowań i umiejętności,
- warsztaty z doświadczonymi trenerami edukacji ekologicznej, którzy na co dzień pracują 
w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Dziewinie.
 
 
Pakiet podstawowy (3-dniowy) Zielonej Szkoły zawiera:
• pełne wyżywienie (od obiadu do obiadu)
• zakwaterowanie na dwie noce w nowo otwartym obiekcie
• codziennie po dwa bloki zajęć do wyboru w Regionalnym Ośrodku Edukacji 
w Dziewinie.
• gry i zabawy na ścieżkach zmysłów, rebusy i konkursy związane z tematyką zajęć, zabawy 
ruchowe
• nastrojowe ognisko w Porcie lub ROEE (zapewniamy kiełbaskę, herbatę, pieczywo     
 i dodatki)
• dyskotekę
• karaoke
• sezonowo możliwość korzystania z basenu miejskiego „Wodnik”
• pieszą wycieczkę do portu
• projekcję filmu edukacyjnego
 
 
 
 
 
 
 

pakiet podstawowytrzydniowyok. 195 złza dziecko
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Atrakcje dodatkowe (za odpłatnością):
- Zajęcia dodatkowe popołudniowe w Domu Pracy Twórczej w Ścinawie (zajęcia teatralne, 
taneczne, wokalne, tkactwo, instrumentalne, ceramiczne i inne); koszt: 100-200 zł.
- Turnieje sportowe pod okiem doświadczonego trenera na Miejskim Stadionie w Ścinawie; 
koszt: 100 zł
- Plener malarski; koszt: 300 zł.
- Kurs pierwszej pomocy: 100 zł.
 
Dodatkowe usługi (za odpłatnością):
- Jeśli jest taka potrzeba pomożemy zorganizować transport z Waszego miejsca 
zamieszkania. Zapewniamy bezpieczne i komfortowe autokary oraz ubezpieczenie
- Opieka wychowawcy poza programem
- Opieka medyczna
CENA PAKIETU PODSTAWOWEGO WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ: 15 zł zł/dziecko
 
ZAJĘCIA DO WYBORU W ROEE W DZIEWINIE:
→ ”Eko w lesie” – zapoznanie z fauną i florą lasów i ich znaczeniem dla człowieka,
→ ”Co w trawie piszczy” – zajęcia na łące i w ogrodzie, rozpoznanie gatunków owadów, 
płazów, ptaków, ssaków.
→ ”Co szumi w stawie” – przystanki tematyczne nad starorzeczem Odry, rośliny wodne, 
szuwarowe i chronione, badanie biologiczne wody
→ ”Kraina bobrowa” – zapoznanie uczestników z siedliskiem i śladami bytowania bobra 
europejskiego, nauka, obserwacja i edukacja
→ ”Zwierzęta lasów łęgowych” – poznawanie naturalnego środowiska różnych gatunków 
zwierząt, odnajdywanie, rozpoznawanie i robienie odlewów tropów
→ ”Ptaki lasów i łąk” – obserwacja naturalnego środowiska ptaków, w tym ptaków 
drapieżnych, wykonywanie i montowanie budek lęgowych dla ptaków
→ Warsztaty Kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich
→ Sezonowo - spotkanie z pszczelarzem
→ Sezonowo - spotkanie z bosmanem, czyli wszystko o wodzie
→ Warsztaty rękodzieła – umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z tematyką odpadów 
i gospodarowania odpadami. Wykonywane przez dzieci eksponaty w trakcie zajęć 
plastyczno-technicznych wiążą się z wykorzystaniem odpadów i surowców wtórnych 
rozwijając przy tym dziecięcą kreatywność, zdolność logicznego myślenia i umiejętności 
manualne.
→ Quest geocaching „Rzeźbiony Dziewin”– podczas którego uczestnicy poznają historię, 
przyrodę i tradycje miejscowości. W trakcie różnorodnych zajęć terenowych 
wykorzystywane są: lornetki, przewodniki, lupy i inne pomoce dydaktyczne do zabaw 
ruchowych, poznawczych i badawczych.
 
 
 
 



 

STANDARD HOTELOWY:

W standardzie hotelowym oferujemy 

pokoje z łazienkami, w tym:

• Apartament ” z wieżyczką” 
czteroosobowy (łóżko małżeńskie + 2 

łóżka pojedyncze)

• Apartament trzyosobowy (łóżko 

małżeńskie + pojedyncze)

• Dwa apartamenty dwuosobowe

 (2 łóżka pojedyncze)

 

Miejsce za jedną osobę w standardzie 

hotelowym - 70 zł/doba

 
Parking w cenie pokoi.

 

 

Rezerwację noclegów prosimy zgłaszać 
minimum 3 dni przed planowanym 

terminem pobytu (od poniedziałku

do piątku w godz. 7:00-20:00).

 

 

 

CENNIK SCHRONISKA:

 

Dla Gości przygotowaliśmy 68 miejsc 

noclegowych w tym:

W standardzie schroniska dla 57 osób 

oferujemy:

• 3 pokoje 9-osobowe

• 3 pokoje 8-osobowe

• 1 pokój 4-osobowy

• 2 pokoje 1-osobowe

 

Dzieci i młodzież (grupy zorganizowane) 

- 30 zł/doba

Dzieci i młodzież (turyści indywidualni)

 - 35 zł/doba

Dzieci do 4 r.ż. bezpłatnie (na łóżku 

z rodzicem)

Pozostali turyści (indywidualni)

 - 45 zł/doba

Seniorzy - 40 zł/doba

Sala konferencyjna z projektorem:

  70 zł/godz.



 

Nasza oferta idealnie wpasowuje się do potrzeb Klientów poszukujących kameralnych sal szkoleniowych. Niewątpliwie wartością 
dodaną naszego obiektu jest nowoczesność. Organizacja sympozjów, szkoleń, konferencji, czy pokazów w takich warunkach musi 

zaprocentować lepszymi relacjami z partnerami biznesowymi.

Poprzez naszą ofertę konferencyjną staramy się wyróżniać indywidualnym podejściem do potencjalnego Gościa, dlatego tworząc 

wspólnie z naszymi Klientami koncept konferencji bierzemy pod uwagę wiele elementów między innymi:

• oczekiwania Naszych Gości

• liczbę uczestników

• czas trwania

• planowany budżet

W CENĘ WYNAJMU SALI WLICZONE JEST:

• ekran

• rzutnik multimedialny

• nagłośnienie

• flipchart

• zestaw konferencyjny dla prowadzącego

• laptop

• samoobsługowa szatnia

• parking

CENNIK

Sala konferencyjna

Wynajem 1 godz. - 70 zł
DODATKOWO OFERUJEMY:

PRZERWY KAWOWE

Standardowe lub dopasowane do indywidualnych gustów. Oprócz cukierniczych specjałów, kawy i herbaty proponujemy także 

lekkie bufetowe posiłki.

Przerwa kawowa

Opcja I (kawa, herbata, woda z cytryną, ciastka) - 10 zł/ osoba

Opcja II (kawa, herbata, woda z cytryną, ciasto) - 15zł/ osoba

Opcja III (kawa, herbata, woda z cytryną, soki owocowe, ciasto, świeże owoce) - 20 zł/ osoba

LUNCH/KOLACJA

Dobry moment, żeby oderwać myśli i odprężyć umysł przy wyśmienitych daniach serwowanych przez lokalne firmy cateringowe.

Dla wszystkich naszych Kontrahentów planujących dłuższe szkolenie lub konferencję, przygotowaliśmy specjalną propozycję na 

NOCLEGI dla Gości.

Atrakcje dodatkowe:

• Koncerty, pokazy

• Pikniki firmowe

Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do bezpośredniego zadawania pytań i składania rezerwacji.

SOLIDNIE REALIZUJEMY OBIETNICE I UZGODNIENIA

OFERTA ORGANIZACJI SZKOLEŃ, KONFERENCJI I POKAZÓW:



D A N E  K O N T A K T O W E :
Szkolne Schronisko Młodzieżowe

"Pałacyk" w Ścinawie
ul. Jana Pawła II 17

59-330 Ścinawa

palacyk@scinawa.pl
 

884 600 036
 

"Projekt pn. „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska 
młodzieżowego" dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020"

znajdziecie nas również na Facebooku

 

www.palacyk.scinawa.pl

 (od pn do pt w godz. 7:00-20:00)

 


