
 

Gmina Płużnica 

ZAPRASZA DO 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie 

Centrum Edukacji Ekologicznej powstało w 2012 roku. Pomysł na realizację tego 

przedsięwzięcia wynikał z faktu, iż po likwidacji szkoły w Orłowie jej budynki służyły dalej 

celom dydaktycznym i szkoleniowym. Przez wiele lat funkcjonowała tam tzw. Zielona 

Szkoła. W wyniku realizacji projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków poszkolnych 

na ośrodek szkoleniowy – Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie”, znacznej poprawie 

uległy warunki i możliwości korzystania z edukacji przez młodzież i dorosłych, w tym 

również przez osoby niepełnosprawne.  

Zachęcamy grupy zorganizowane min. 15 osobowe do wynajmowania pomieszczeń  

w Centrum m.in. bazy noclegowej oraz sali wykładowej. Szczególnie polecamy na 

organizację szkoleń, kursów, wymian międzynarodowych, a także obozów integracyjnych dla 

dzieci i młodzieży.  

Zapraszamy w szczególności grupy zorganizowane: 

 Dzieci i młodzieży, 

 Studentów, 

 Członków organizacji pozarządowych, 

 Pracowników instytucji i firmy. 

 

Oferujemy: 

 Bazę noclegową na 50 miejsc: 

- 8 pokoi 6-osobowych (łóżka piętrowe) i 1 pokój 2-osobowy (łóżka pojedyncze), 

 Kuchnię z pełnym wyposażeniem, 

 Jadalnię, 

 Salę wykładową wyposażoną w projektor multimedialny, laptop, zestaw 

nagłaśniający, odtwarzacz DVD, flipchart, ekran projekcyjny, TV itp. 

 Łazienki z prysznicami, 

 Dostęp do Internetu. 

 

Centrum udostępnia: 

 mikroskopy biologiczne terenowe, 

 zestaw do badania wody i gleby, 

 lupy, 

 mapy terenu, 

 przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt, 

 przyrządy do zbierania materiału roślinnego, 

 materiały piśmiennicze, 

 lornetki, 

 rozpiła do suszenia motyli (różne rozmiary), 



 sprzęt świetlny do łapania motyli nocnych (monitoring ekologiczny), 

 stacja meteorologiczna, 

 domowe planetarium, 

 terraria dla zwierząt np. jaszczurki itd., 

 wiatromierz ręczny, 

 gabloty z minerałami. 

 

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt: 

Koordynator CEE 

Anna Wiśniewska 

tel. +48 56 687 52 04 

kom. 535 145 001 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 

lata 2007 – 2013. 

CENNIK 
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

W ORŁOWIE 
DOBA W CENTRUM TRWA OD 14:00 DO 12:00 DNIA NASTĘPNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

*Podane ceny są cenami brutto. 

CENY POBYTU ZA DOBĘ 

 GRUPY  
LICZBA OSÓB 

15 -25 26- 50 

Studenci i młodzież w wieku szkolnym 30,00 zł/osobę 26,00 zł/osobę 

Osoby dorosłe 36,00 zł/osobę 31,00 zł/osobę 

Młodzież w wieku szkolnym z gminy Płużnica 10,00 zł/osobę 8,00 zł/osobę 

Członkowie organizacji pozarządowych  
z gminy Płużnica 

18,00 zł/osobę 15,00 zł/osobę 

WYŻYWIENIE KOSZT 

Kuchnia z pełnym wyposażeniem W cenie noclegu 

Firma cateringowa z dowozem na miejsce 
Zamówienie we 

własnym zakresie 

SALA KONFERENCYJNA KOSZT/na dzień 

Wynajem sali z wyposażeniem (TV, projektor 
multimedialny, laptop, flipchat, ekran 
projekcyjny – elektryczny, zestaw nagłaśniający). 

400,00 zł 



 
 

 

 

 

 

 

 


