
  
 
 
 
 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy 
granice 

 

 

Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe wraz z Gminą Ujazd i Miastem Břidličná 
 

realizują projekt pn. 
 

Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe 
Polsko-český sportovně-turistický tábor v Ujeździe, 

 

w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu Współpracy Terytorialnej 
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.  
 
CEL PROJEKTU: 
Realizacja projektu ma na celu umacnianie i pogłębianie sąsiedzkich kontaktów między młodzieżą, 
dalsze rozwijanie współpracy oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze  sportu, kultury                
i rekreacji. Projekt wpłynie na rozwój integracji obszaru polsko-czeskiego pogranicza. 
 
Wartość projektu:  
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu        25 400,01 euro 
z tego: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego         20 000,00 euro 
Środki finansowe z budżetu Państwa                      1 176,47 euro 
Środki finansowe z budżetu Gminy                        4 223,54 euro 
 
Działania realizowane w ramach projektu: 
 
I Działanie:  
Spotkanie integracyjne polsko-czeskiej młodzieży w czerwcu 2017 r.   

W spotkaniu weźmie udział łącznie 66 osób, w tym po 30 uczniów w wieku 13-14 lat oraz po                     
3 opiekunów z Polski oraz Czech. 

W ramach spotkania integracyjnego z czeskim partnerem młodzież zwiedzi rynek, kościół oraz 
stadion  sportowy w Břidličnej. Podczas wspólnego obiadu uczestnicy mieli czas na wzajemne 
poznanie się, rozmowę oraz plany na czas obozu sportowo-rekreacyjnego w Ujeździe. Spotkanie 
zwieńczyły integracyjne zajęcia plastyczne i sportowe, które odbyły się  w szkole podstawowej      
w Břidličnej.  
 
II Działanie:  
Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe 

Obóz zaś ma na celu pogłębianie polsko-czeskich kontaktów młodzieży ze szkół partnerskich    
w Břidličná w Czechach, szkół z Gminy Ujazd oraz ze szkół z Gminy Orzysz.  

Uczestnikami obozu będą trzy grupy młodzieży szkolnej po 15 osób dziewcząt i chłopców 
(jedna grupa młodzieży czeskiej, jedna z Gminy Orzysz i jedna z Gminy Ujazd) oraz opiekunowie  
z Polski i Czech, czyli razem 49 osób. Celem projektu jest ponadto wymiana doświadczeń 
pomiędzy rówieśnikami z Polski i Czech, wzajemne poznawanie się, wspólne gry sportowe, gry      
i zabawy rekreacyjne, udział w zajęciach plastycznych, muzycznych i rozrywkowych, poznawanie 
kultury oraz tradycji obu społeczeństw, jak również pogłębianie już istniejących oraz nawiązanie 
nowych kontaktów.  

W ramach obozu zaplanowano dla młodzieży wyjazdy turystyczne do: Parku Miniatur 
Sakralnych   i  Parku   Linowego w Olszowej,   na   Biskupią Kopę w Jarnołtówku,  do Parku Nauki     
i Rozrywki w Krasiejowie, do Skansenu w Bierkowicach, do Wisły, na Górę Św. Anny, zwiedzanie 
Pałacu  w Pławniowicach, wycieczka do Kopalni Srebra i Sztolni w Tarnowskich Górach, wyjazd 
do Palmiarni   w   Gliwicach,   wyjazd do   Multikina w  Kędzierzynie-Koźlu   oraz   wyjazdy na 
basen w Zdzieszowicach oraz jezioro w Pławniowicach. Celem wyjazdów turystycznych jest 
pokazanie piękna naszej Małej Ojczyzny – Ojczyzny – Gminy Ujazd oraz Śląska. 
      Obóz odbędzie się w terminie 31.07-09.08.2017 r. na terenie Zespołu Gimnazjalno-
Szkolnego w Ujeździe w gminie Ujazd. 
 


