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ZŁAP ODDECH W GÓRACH!

ZIELONE SZKOŁY  W JORDANOVEJ 
W BESKIDZIE SĄDECKIM

Oferta dla szkół podstawowych i średnich z Krakowa
luty – listopad 2023 

Projekt „ZŁAP ODDECH W GÓRACH! Zielone szkoły dla młodych 
krakowian”, skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych 
i średnich z Krakowa, powstał z myślą o tym, by uczestnicy mogli 
choć na chwilę zmienić otoczenie, odpocząć od miejskiego zgiełku 
i odetchnąć w otoczeniu pięknej, górskiej przyrody. To szczególnie 
ważne w kontekście pandemii COVID-19, która – choć na szczęście już 
za nami – była czasem niezwykle trudnym i wymagającym, zwłaszcza 
dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Zapraszamy zatem na „zieloną szkołę” do Centrum Wypoczynku 
JordaNova (filia nr 2 Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie). 
To piękne miejsce w Beskidzie Sądeckim (Gołkowice Górne niedaleko 
Starego Sącza), położone w pięciohektarowym lesie sosnowo-
modrzewiowym, z górskim potokiem. Klimatyczna i urokliwa okolica 
sprzyjają tu ładowaniu akumulatorów o każdej porze roku.



OFERTA „ZIELONA SZKOŁA” OBEJMUJE:
 transport autokarem w obie strony, 4 noclegi (pn.-pt.) z pełnym wyżywieniem, ubezpieczenie 

 ZAKWATEROWANIE: 2-osobowe pokoje z łazienkami w pawilonie hotelowym  
oraz 4- i 5-osobowe drewniane domki z łazienkami w samym środku lasu

 DODATKOWE UDOGODNIENIA: 
— bogata baza sportowa z nowoczesną, krytą halą sportową, boiskami do siatkówki, piłki nożnej i 

ręcznej
— nowoczesna dobrze wyposażona kuchnia i stołówka
— świetlica/sala konferencyjno-szkoleniowa wyposażona w projektor oraz 3 sale dydaktyczne
— miejsca do zorganizowania ogniska lub grilla, możliwość bezpłatnego skorzystania z leżaków  / 

rowerów / gier planszowych 
— dostęp do wi-fi

CENA: tylko 180 zł/os. (za całość)
Dzięki różnorodnej i bogatej infrastrukturze oraz bliskości Beskidu Sądeckiego macie Państwo możliwość 
organizacji podczas zielonej szkoły m.in.: zajęć edukacyjnych i sportowych, warsztatów, plenerów ma-
larskich, zabaw tanecznych, wieczorów filmowych, pikników czy wycieczek (np. na Przehybę i Gaboń, do 
Starego i Nowego Sącza, do Sądeckiego Bartnika, do Rytra).

TERMINY WYJAZDÓW W 2023 r. 

I TURNUS: 13-17 II 
II TURNUS:  20-24 II 
III TURNUS:  27 II-3 III 
IV TURNUS:  6-10 III
V TURNUS:  13-17 III 
VI TURNUS:  20-24 III 
VII TURNUS: 27-31 III 
VIII TURNUS:  17-21 IV

IX TURNUS:  24-28 IV 
X TURNUS:  8-12 V
XI TURNUS:  15-19 V 
XII TURNUS:  29 V-2 VI 
XIII TURNUS:  12-16 VI
XIV TURNUS:  19-23 VI
XV TURNUS:  4-8 IX
XVI TURNUS:  11-15 IX

XVII TURNUS: 18-22 IX
XVIII TURNUS: 25-29 IX
XIX TURNUS: 2-6 X 
XX TURNUS: 9-13 X
XXI TURNUS: 16-20 X 
XXII TURNUS: 23-27 X

ZAPISY: 
wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: zielonaszkola@cmjordan.krakow.pl:

zgłoszenia na turnusy luty-marzec br. – od 30 stycznia br.
zgłoszenia na turnusy kwiecień-czerwiec br. – w marcu br. (konkretna data rozpoczęcia zapisów zostanie ogłoszona 
w terminie późniejszym)
zgłoszenia na turnusy we wrześniu br. – w czerwcu br. (konkretna data rozpoczęcia zapisów zostanie ogłoszona  
w terminie późniejszym)
zgłoszenia na turnusy październik-listopad br. – we wrześniu br. (konkretna data rozpoczęcia zapisów zostanie 
ogłoszona w terminie późniejszym).

Decyduje kolejność zgłoszeń! 

Szczegóły oferty oraz regulamin: www.cmjordan.krakow.pl

REALIZATORZY PROJEKTU:

Centrum Wypoczynku JordaNova 
w Gołkowicach Górnych
filia Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
33-388 Gołkowice Górne 163, k. Starego Sącza 
biuro@jordanova.pl

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków 
sekretariat@cmjordan.krakow.pl  
www.cmjordan.krakow.pl


