
Drodzy Rodzice!
Zwracamy się do Państwa z pytaniem, czy są Państwo zainteresowani udziałem Waszego 
dziecka w obozie szkoleniowym, czterodniowym (cztery noclegi), którego ofertę 
prezentujemy poniżej. Obóz planowany jest na miesiąc marzec 2016 – dokładny termin 
będzie ustalony z organizatorem w zależności od ilości chętnych z naszej szkoły. Nie 
będzie to termin przedświąteczny. Kurs odbędzie się w ciągu  dni weekendowych i dni 
nauki szkolnej.
Koszt udziału jednego uczestnika to 320 zł.

Jeśli Państwa odpowiedź brzmi: TAK, prosimy o podpis :

…........................................................................

Prosimy odciąć poniższy tekst i zachować informacje, a górną część kartki, z podpisem, prosimy dostarczyć 
do szkoły najpóźniej do 30.11.2015

Z poważaniem,

Elżbieta Kajca, nauczyciel klas IV- VI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

    Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych  wraz z opiekunami do udziału w przygotowanej 
przez Europejskie Forum Młodzieży edycji obozu szkoleniowego (w wieku 8-13 lat) „EuroWeek – Szkoła 
Liderów”.

Obozy odbędą się w malowniczo położonych górskich miejscowościach na Ziemi Kłodzkiej – Długopole 
Dolne w Ośrodku Wczasowym „SILESIA” lub Długopole Zdrój w Ośrodku Wczasowym „Aleksander” lub 
innym miejscu noclegowym o podobnym standardzie.

Program „EuroWeek – Szkoła Liderów” obejmuje 4 bloki tematyczne:„Praca, praca w grupie”, „Kierowanie”, 
„Kultury świata i „Europa; stosunki międzynarodowe”. Część zajęć (do 50 %) będzie prowadzona w języku 
angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Wielkiej Brytanii,Francji, Niemiec, Austrii, Rumunii, 
Dominikany, Argentyny, Meksyku, Litwy, Łotwy, Indonezji, Chin, Hiszpanii, Gruzji, Finlandii, Wietnamu, 
Ekwadoru, Kenii, Nepalu, Indii, Kolumbii, Turcji i Peru.

Poziom języka angielskiego zostanie dopasowany do grupy. Istnieje również możliwość tłumaczenia 
niektórych zajęć. Program organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, 
Together Europe, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem 
Gospodarki, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Akademią Morską w Szczecinie, przedstawicielami 
konsulatów, ambasad oraz  parlamentarzystów europejskich.

Europejskie Forum Młodzieży podczas uroczystej Gali Wolontariatu, która odbyła się 1 grudnia 2011 r. w 
Warszawie zostało wyróżnione i nagrodzone przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wyróżnienie 
zostało przyznane jako wyraz szczególnego uznania za pracę i aktywne realizowanie postulatów 
Europejskiego Roku Wolontariatu oraz priorytetów Komisji Europejskiej i Narodowej Agencji Programu 
„Młodzież w działaniu” w ramach Europejskiego Wolontariatu.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w danym terminie szkolenia będzie decydować kolejność zgłoszeń grup.


