
Warsztaty 
dla osób indywidualnych

Warsztaty  pn. „O kąpielach leśnych, czyli warsztaty
budowania relacji ja i otoczenie”, 8 lipca 2022 r. (piątek) godz.
10.00-14.00 – Ilość miejsc ograniczona - Obowiązują zapisy

Otwarty event edukacyjny dla dzieci i młodzieży pn.
„Akademia przyrodników – chcę żyć ekologicznie” - 24 lipca
2022 r (niedziela)  godz. 10.00-17.00 – Polana dolna przy
stawie - Brak zapisów

Otwarty event edukacyjny dla dzieci i młodzieży pn.
„Akademia przyrodników – ptaki” 21 sierpnia 2022 r.
(niedziela) godz. 10.00-17.00 – Polana dolna przy stawie - Brak
zapisów

Warsztaty pn. O klimacie, czyli warsztaty przygotowywania
działań aktywizujących dotyczących ograniczania skutków
zmian klimatu” 26 sierpnia 2022 r. (piątek) godz. 10.00-14.00 

 
Zapraszamy dzieci, młodzież z opiekunami do udziału w
bezpłatnych wydarzeniach zaplanowanych na czas wakacji,
realizowanych w ramach projektu pn. Razem dla przyrody, dla
klimatu, dla zdrowia” przy wsparciu Gminy Miasta Toruń
 
Dla kogo: dzieci i młodzież z terenu Gminy Miasta Toruń 

Co i kiedy:

      Ilość miejsc ograniczona - Obowiązują zapisy 

Zapisy na warsztaty:  W celu rezerwacji miejsca prosimy o
kontakt telefoniczny pod numerem. 56 657 60 85 wew. 85.
(poniedziałek - piątek godz. 8.00-16.00). W czasie warsztatów
dzieci pozostają pod opieką dorosłych opiekunów.



Warsztaty 
dla grup zorganizowanych

 
 
Zapraszamy grupy  zorganizowane dzieci i młodzieży                          
z półkolonii organizowanych na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego  na bezpłatne  warsztaty przyrodniczo-
ekologiczne realizowane w ramach następujących projektów:

1)     „Warsztaty terenowe w Szkole Leśnej na Barbarce”, projekt
sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
2)     „Ochrona ekosystemów - stop zmianom klimatu”, kampania
realizowana jest w ramach programu Środowisko, Energia i
Zmiany Klimatu w obszarze Środowisko naturalne i ekosystemy i
dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu
3)     „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację
przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w
rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”, Realizowanego i w ramach
konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej
4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.

Termin i temat: do uzgodnienia 

Zapisy: W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem. 56 657 60 85 wew. 85. (poniedziałek - piątek
godz. 8.00-16.00). 



Dodatkowe atrakcje
 na Barbarce

Osoby indywidualne, grupy zorganizowane nie uczestniczące
w tym dniu w warsztatach prowadzonych przez Szkołę Leśną
na Barbarce -  system rezerwacji i płatności on – line za
pośrednictwem strony internetowej Szkoły Leśnej na Barbarce
i zakładki rezerwacja ognisk  http://szkola-
lesna.torun.pl/rezerwacja-ognisk.html
Grupy zorganizowane uczestniczące w tym dniu w
warsztatach prowadzonych przez Szkołę Leśną na Barbarce –
zapisy w biurze Szkoły Leśnej na Barbarce (pon. –pt. 8.00-
16.00 tel. 56 657 60 85 wew. 85)

 
 
1)     Place zabaw przy budynku Leśniczówki i przy tężni –
bezpłatnie, brak możliwości rezerwacji 

2)     Tężnia – bezpłatnie, czynna codziennie 13.00-19.00

3)     Rezerwacja miejsca na polanach  dla grup
zorganizowanych, które nie korzystają z ogniska – w biurze
Szkoły Leśnej na Barbarce (pon. –pt. 8.00-16.00 tel. 56 657 60 85
wew. 85)

4)     Organizacja ognisk: 

5)     Park linowy Barbarka – godziny otwarcia w lipcu i sierpniu
10.00-20.00, w niedzielę przerwa 12.30-14.00, atrakcja odpłatna
szczegółowe informacje:  https://parklinowy.com/

6)     Barbarkowy Park Rekreacyjny – w okresie wakacji czynny
11.00-19.00, kontakt Firma Usługowa Victoria kom. 509 186 753

http://szkola-lesna.torun.pl/rezerwacja-ognisk.html
https://parklinowy.com/

