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 Oferujemy: 

 Zakwaterowanie, wyżywienie dla grup zorganizowanych; 

 Edukację ekologiczną podczas pobytu kilkudniowego; 

 Noclegi dla indywidualnych turystów; 

 Domowe posiłki; 

 Warsztaty ekologiczne - jednodniowe dla szkół. 

 

 

„SSM - Zielona Szkoła” jest profesjonalną instytucją edukacyjną działającą przez cały 

rok. Znajduje się w niewielkiej miejscowości Sendeń, w turystycznej Gminie Łąck, 20 km 

od Płocka, 40 km od Włocławka. 

 

Zakwaterowanie: grupy do 41 osób w pokojach wieloosobowych, oddzielny pokój dla 

wychowawców (1 opiekun na 15 uczestników- gratis), toalety, natryski;  

Wyżywienie: 4 smaczne posiłki dziennie, 

Ceny usług: 44,00zł/osobodzień obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, gratisowe 

ognisko z kiełbaskami, edukacja ekologiczna 

 

Na zorganizowane grupy czeka piękna i przestronna wiata turystyczna z kominkiem  

i miejscem na ognisko, 45 rowerów, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki nożnej, stół 

do ping-ponga.  

 

Oferujemy połączenie wypoczynku w przyjaznej atmosferze z nauczaniem podczas 

warsztatów edukacyjnych, jednodniowych lub kilkudniowych dla dzieci i młodzieży  

z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska naturalnego. 

 

Proponujemy : 
 zapoznanie z urządzeniami ekologicznymi, 

 warsztaty z papierowej wikliny – Od patyczka do koszyczka,  

 warsztaty artystyczne- wykonywanie kwiatów z bibuły połączone z rzeźbiarstwem, 

 zajęcia ekologiczne na wesoło, 

 warsztaty zręcznościowe- wykonywanie bombek, jaj wielkanocnych, 

 warsztaty teatralne, 

 plenerowe zajęcia plastyczne, 

 warsztaty - techniki polowania na drapieżniki -pokazy sokolnicze, 

 warsztaty przyrodnicze – prezentacja  gadów „Węże nie są zimne i śliskie”, 

 Od ziarenka do bochenka - wypiek chleba, 

 Warsztaty artystyczno – ekologiczne – fotografia otworkowa, 

 Warsztaty z rękodzieła, 
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 zajęcia przyrodnicze w lesie :Las wiosną, Las latem, Las jesienią, Las zimą, 

 Walory Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, 

 wizytę w pasiece pszczelarskiej połączonej z degustacją miodu, 

 zwiedzanie Stada Ogierów w Łącku, 

 zwiedzanie zabytkowej wyłuszczarni nasion z 1921r. oraz Izby Edukacji Leśnej, 

 wycieczki piesze lub rowerowe szlakami turystycznymi, 

 przejażdżki bryczkami, 

 przejażdżki kucykiem, 

 organizację ognisk, 

 możliwość skorzystania z hali sportowej w Łącku, 

 wycieczka nad Jezioro Sendeń lub Jezioro Białe,   

 bieg na orientację , podchody, 

 zajęcia sportowe. 

 

W Sendeniu w odległości 300 metrów od „SSM – Zielonej Szkoły znajdują się sklepy 

spożywcze, kościół. W Łącku odległym o 4,5 km znajduje się Ośrodek Zdrowia, Poczta, 

Bank Spółdzielczy. 

 

Sukcesy „SSM – Zielonej Szkoły” w Sendeniu 
 

1. Mecenas Polskiej Ekologii 2010r. w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni 

Środowisku” pod honorowym Patronatem Prezydenta RP w kategorii „Promotor 

Ekologii”. 

2. Laureat w VIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” 

pod honorowym Patronatem Prezydenta RP w kategorii „Promotor Ekologii”. 

3. Wyróżnienie w VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni 

Środowisku” pod honorowym Patronatem Prezydenta RP w kategorii „Promotor 

Ekologii”. 

4. Wyróżnienie w VI Edycji Konkursu „Sposób na Sukces” za Najlepsze Działania 

Kreujące Przedsiębiorczość i Nowe Miejsca Pracy na Terenach Wiejskich wspólnie z 

Urzędem Gminy w Łącku. 

 

Mecenas Polskiej Ekologii 

 

 

URZĄDZENIA EKOLOGICZNE NA TERENIE PLACÓWKI 

„SSM - Zielona Szkoła” w Sendeniu wyposażona jest w urządzenia przyjazne 

środowisku, takie jak: 

- kotłownia na biomasę,  

- hydroponiczna oczyszczalnia ścieków wraz z monitoringiem, 

- zamontowane na dachu kolektory słoneczne. 

Wymienione urządzenia ekologiczne służą człowiekowi i środowisku naturalnemu, obok 

funkcji użytkowej spełniają także ważną rolę edukacyjną. 

 


