
 
 

 

Projekt „Nasza Przyszłość – edycja 3” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 

INFORMACJA O WYJEŹDZIE SZKOLENIOWYM 
 

 
Wyjazd szkoleniowy dla zadania: 
Zadanie nr 10 – Wyjazd survivalowy 
Termin: 03-04.10.2020.2020 r. 
 
Wyjazd szkoleniowy organizowany jest w ramach projektu pn. „Nasza przyszłość – edycja 3” 
współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Trzebnicy. Wykonawcą usługi jest firma B-Consulting. Firma wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pod numerem 2.18/00046/2009. Uczestnicy objęci 
zostaną ubezpieczeniem NNW, firma posiada także polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. 
Uczestnicy wyjazdu wezmą udział w szkoleniach. 
 
W ramach wyjazdu finansowane jest:  

– przejazd autokarem w obie strony,  
– pełne wyżywienie (obiad i kolacja w pierwszym dniu pobytu, śniadanie, obiad w ostatnim dniu pobytu), 
– suchy prowiant w obie strony, 
– zakwaterowanie uczestników, 
– serwis kawowy z poczęstunkiem podczas zajęć, 
– zestaw szkoleniowy na zajęcia grupowe, 

 
Pamiątki i dodatkowe atrakcje, które znajdują się na terenie ośrodka nie są opłacane, dlatego należy je 
sfinansować z własnych pieniędzy. W poniższej tabelce znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat 
wyjazdu. 
 

LP Sprawa Opis 

1. Ośrodek - adres 
Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze 
ul. Starojaworska 7 

59-400 Jawor 

2 Ośrodek - opis 

Schronisko Młodzieżowe w Jaworze jest położone nad Nysą Szaloną, Jawornikiem i Paszówką, w 
środkowej części Dolnego Śląska, na Równinie Jaworskiej, będącej częścią Równiny 
Chojnowskiej. Każdy pokój z łazienką, wyposażony w pojedyncze tapczany, szafki nocne, szafy, 
stół i krzesła. Do dyspozycji gości Internet Wi-Fi. 

3.  Zakwaterowanie Pokoje 2-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV. 

4.  
Zaplecze 
sportowo – 
rekreacyjne  

gry planszowe, miejsce na ognisko, 

5.  Co zabrać 

Ubranie jesienne, ciepły sweter, kurtkę przeciwdeszczową, wygodne buty sportowe i buty na 
zmianę, nakrycie głowy, kilka zmian bielizny, mały plecak/torba na wycieczki, prywatną małą 
apteczkę (plastry opatrunkowe, tabletki przeciwbólowe, w przypadku chorób przewlekłych czy 
alergii lekarstwa stale przyjmowane), środek na komary/kleszcze, środki higieny osobistej.  
Prosimy pamiętać o obowiązujących przepisach dotyczących zakrywania, przy pomocy odzieży 
lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

6.  
Kontakt do 
organizatora 
 

Natalia Tomczyk 
Tel. 533 533 870  

 
Przypominamy o: zabraniu dowodów tożsamości, legitymacji szkolnych, legitymacji kombatanckich, wszystkich 
stale przyjmowanych leków (Wykonawca nie zapewnia dostępu do leków stale przyjmowanych).  

 

 

 


