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Centrum Edukacji Ekologicznej//Szumilas miejsce spotkań [1]

Na fundamentach starej leśniczówki „Zacisze”, w sercu Leśnego Parku znajduje się
budynek Centrum Edukacji Ekologicznej
wraz z przestrzenią eventowo-noclegową Szumilas.

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W ramach edukacji ekologicznej realizujemy program zajęć dla dzieci przedszkolnych, uczniów
szkół podstawowych oraz szkół średnich.
Ośrodek posiada doskonale wyposażoną pracownię mikroskopową, laboratoryjną oraz salę
konferencyjną z systemem audiowizualnym. Umożliwiamy uczestnikom zajęć prowadzenie
obserwacji mikroskopowych oraz różnego rodzaju badań laboratoryjnych, sporządzanie
notatek na bazie przygotowanych kart pracy, pogłębianie wiadomości z zakresu tematyki
proekologicznej.
Centrum organizuje również Zielone Szkoły. Jest to najlepsza forma edukacji oparta na
bezpośrednim kontakcie ze światem roślin i zwierzą. Pozwala zrozumieć i przyswoić teoretyczne
wiadomości zdobyte w szkole oraz kształtować właściwą postawę wobec przyrody. Podczas pobytu,
grupy biorą udział w zajęciach zorganizowanych oraz korzystają z pracowni Centrum, mogą
odwiedzić Ogród Fauny Polskiej i Ogród Botaniczny, odbywać spacery po licznych
ścieżkach dydaktycznych oraz skorzystać z wszelkich atrakcji oferowanych przez Leśny Park
Kultury i Wypoczynku. Natomiast wieczorem dzieci będą mogły spędzić wspólne chwile przy ognisku.
Centrum Edukacji Ekologicznej to: edukacja dzieci i dorosłych, pracownie dydaktyczne, zielone
szkoły, wypoczynek dzieci, zajęcia terenowe, ścieżki dydaktyczne, warsztaty, konkursy, festyny
proekologiczne, wystawy.

SZUMILAS MIEJSCE SPOTKAŃ
Szumilas to przestrzeń skupiająca wiele obszarów działań i aktywności. Są to spotkania z
przyrodą (Centrum Edukacji Ekologicznej), spotkania towarzyskie oraz miejsce dla biznesu.
Dlaczego miejsce spotkań? Jesteśmy zdania, że nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań z
drugim człowiekiem.
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Położenie ośrodka na obszarze o szczególnych walorach przyrodniczych, rekreacyjno-sportowych z
bogatą infrastrukturą sprawia, że otoczenie sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi, spacerowiczom,
aktywnym sportowo oraz tym, którzy szukają schronienia od zgiełku miasta.
Oferujemy noclegi w pokojach 2, 3, 4 i wieloosobowych.
Na piknikowej polanie realizujemy różnego rodzaju spotkania, ogniska, urodziny, imprezy firmowe,
wesela i wiele innych.
Sala konferencyjna umożliwia organizację wydarzeń biznesowych i okolicznościowych dla Klientów,
pracowników firmy, przeprowadzenie szkoleń połączonych z noclegiem oraz pakietem atrakcji.
Zapewniamy kompleksową obsługę imprez.

Zapraszamy do kontaktu!
Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Szumilas miejsce spotkań
www.oczymszumilas.pl [2]
adres e-mail: zapytaj@oczymszumilas.pl
telefon: 534 637 761
Dojazd od skrzyżowania ul. Hipicznej z ul. Jeździecką
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