


      ECWM zarządza Fundacja, która  istnieje        

od  2001 roku. Powstanie Fundacji jest 

wynikiem współpracy fundatora               

Miasta Chełmna z zaprzyjaźnionym, 

niemieckim miastem  Hann. Münden.  

 

Nieprzypadkowo Fundacja 

ECWM przyjęła imię              

Kurta Schumachera.                

Ten wybitny polityk  niemieckiej 

partii SPD, urodził się w 1895 roku 

właśnie w Chełmnie 

  



 Oprócz wymiany młodzieży, jednym         

z większych  efektów  współpracy 

Chełmna i Hann. Münden   było  

wybudowanie  obiektu  konferencyjno     

– gastronomiczno  - hotelowego, którym  

zarządzamy  i do którego          

serdecznie Państwa zapraszamy !!! 

ECWM leży na terenie miasta 

Chełmna i usytuowane  jest                

w spokojnej  i malowniczej okolicy  

nad Jeziorem Starogrodzkim,  

oddalonej ok. 3 km od centrum 

miasta 



Naszą ofertę kierujemy 
 DO FIRM 

 Szkolenia  

 Konferencje  

 Imprezy integracyjne 

 

DO  SZKÓŁ i KLUBÓW SPORTOWYCH 

 Obozy sportowe 

 Kolonie 

 Zielone szkoły  

 Biwaki 

 

DO  OSÓB INDYWIDUALNYCH 

 Wesela 

 Stypy 

 Przyjęcia   

 Zjazdy rodzinne 

 

DO BIUR PODRÓŻY  

 Wycieczki 

 Wczasy 

 Karawaning  

 
 



Baza noclegowa 
 

ECWM dysponuje 60 miejscami 
noclegowymi  w pokojach                                  

1- 2- 3 i 4-osobowych.  Mamy 
możliwość przyjęcia  m.in. 
wycieczek autokarowych.  
Jesteśmy  doskonałą  bazą 

hotelową   dla  podróżujących     
z południa na północ Polski

 

 

 

 



Dzięki przestronnej 
restauracji  zorganizujemy 

dla Państwa  m.in.: 

   wesela /do 100 osób/ 

   imprezy okolicznościowe 

    zabawy taneczne 

    bale absolwentów 

     studniówki 

     przyjęcia  

 



Zorganizujemy również mniejsze 

imprezy m.in.: 

   przyjęcia komunijne 

   uroczystości rodzinne 

   zjazdy 

   rocznice 

   stypy 

 

 

 

   

 

 



Dysponujemy salami konferencyjnymi, 

zapraszamy  firmy organizujące m.in.: 

   kursy 

   szkolenia 

    konferencje 

 

 



 kajakarstwa 

 wioślarstwa 

 pływania 

 

 



 

Zapraszamy również tenisistów ziemnych, gdyż na terenie 

ośrodka znajdują się korty, na bazie których  funkcjonuje 

szkoła tenisa ziemnego – KAROL                                   

www.karol-tenis.pl 

 



Woda, las, utwardzone drogi 

powodują,  że chętnie  zjeżdżają się tu 

triathloniści,  by rywalizować w tych 

trudnych  zawodach. 

Zdjęcia wykonano podczas zawodów triathlonowych w 2012 roku 



 

Wędkowanie  

Osobom, które wolny 

czas wolą spędzać  przy 

wędkowaniu,  

proponujemy złowienie 

szczupaka, leszcza  lub 

okonia.  

Zapraszamy miłośników 

biegania 
 

W lesie znajdą  dla siebie trasy 
miłośnicy biegów  

przełajowych oraz biegów    
na orientację  



Ponadto w   odległym o zaledwie 3 km 

Chełmnie możecie  skorzystać m.in. z: 

 hali do tenisa stołowego  - http://lukschelmno.pl/ 

 pływalni 

 hal do gier zespołowych 

 toru motocrossowego  

 orlika  

 
 



Zapraszamy  turystów 

lubujących się  w karawaningu,     

biwakowaniu, rajdach  pieszych                   

i  rowerowych 



 Zapraszamy na kolonie            

i zielone szkoły  

U nas możecie  Państwo czuć się 

bezpiecznie na strzeżonej  plaży. 

Kąpielisko jest czynne od   1 lipca 

do 31 sierpnia. 



W Europejskim Centrum Wymiany 

Młodzieży aktywnie spędzicie czas.  

Dysponujemy m.in. : 

   boiskiem do piłki plażowej 

   placem zabaw dla dzieci 

  wypożyczalnią sprzętu  wodnego 

   stołem do ping ponga 

 



Zapraszamy również  na 

pikniki  oraz imprezy 

integracyjne na świeżym 

powietrzu przy  grillu           

i ognisku. 

 





F o t .  E l ż b i e t a  P a w e l e c  



                Fot: Elżbieta Pawelec 

 To właśnie tutaj w kościele W.N.M.P. znajdują się 

relikwie św. Walentego. Każdego roku 14 lutego  

zjeżdżają się tu tysiące ludzi, by  wspólnie 

świętować Walentynki. 

                         A Państwo już tutaj byliście ? 

 

                                                                                 

 CHEŁMNO  - MIASTO  ZAKOCHANYCH ® 
 

 

 

  



Fot. Elżbieta Pawelec 

Chełmno  nazywane  jest  również 

POLSKIM CARCASSONNE 
 ze względu na  zachowane do dzisiaj mury 

obronne otaczające nasz  stary gród. 

 

Więcej informacji na temat Chełmna i jego okolic  

na stronach:        

 www.chelmno.pl  
 www.powiat-chelmno.pl  

 

 
 



Ważną dziedziną 

działalności 

fundacji ECWM jest 

koordynowanie 

wymian młodzieży. 

Dzięki pozyskanym 

środkom oraz 

ścisłej współpracy 

z Hann. Münden,  

przeprowadzono 

ich  setki. 

Wymiana młodzieży 



Hann. Münden 

Układ partnerski podpisano w 1992 roku.  W tym czasie 

tysiące mieszkańców obu miast, a zwłaszcza młodzieży, 

uczestniczyło   w koordynowanych przez nas        

wymianach międzynarodowych.    

http://www.hann.muenden.de/ 

Letovice 
 

Układ partnerski  z miastem leżącym  na Morawach  

został podpisany   w 2012 roku i  jest dla obu stron  

nowym wyzwaniem  w dziedzinie wymiany 

międzynarodowej. 

 http://www.letovice.net/    

Wejherowo 
Z miastem z  Kaszub, Chełmno współpracuje                  

od niedawna i w prawdzie oficjalnie  nie podpisano 

żadnego dokumentu, ale  zawiązana  przyjaźń 

pomiędzy miastami,  owocuje licznymi kontaktami.                                     

http://www.wejherowo.pl/     

 
fot. Zdzisław Sieracki, arch.UM , gim 1 

 

Miasta partnerskie  Chełmna, z którymi realizujemy wymianę młodzieży  

http://www.hann.muenden.de/


      Cennik dla klientów indywidualnych:  

  Pokój 1-osobowy – 100zł/doba  

  Pokój 2-osobowy – 150zł/doba  

  Pokój 3-osobowy – 190zł/doba  

  Pokój 4-osobowy – 210zł/doba  

  Pokój z łóżkiem małżeńskim - 200zł/doba 

        (w cenę usługi wliczone jest śniadanie) 

 

 Wynajęcie całej bazy noclegowej – 3000zł. 

 (60 miejsc noclegowych, możliwość dostawek – 30 zł/os.) 

 

 Zniżki dla grup zorganizowanych (25 osób i więcej) 

 Studenci, młodzież w wieku szkolnym – 40zł/os  

 Pozostałe grupy zorganizowane – 50zł/os 

 

 Podane ceny zawierają VAT 

 

                DOBA HOTELOWA 14:00 – 12:00  

 

Koszt wynajęcia sali: 

Sala konferencyjna - 800zł/dzień  

Koszt usług gastronomicznych: 

Śniadanie – 15 zł/os. 

Obiad – 20 zł/os. 

Kolacja – 18 zł/os 

Stypa – od 30 zł/os. 

Wesele – od 190 zł/os. 

Imprezy okolicznościowe, zabawy itp. – 

od 50 zł/os. 

 

W  przypadku grup zorganizowanych  lub  przy dłuższej rezerwacji, ceny można   

negocjować. Jesteśmy również otwarci na współpracę z firmami oraz biurami podróży 



Istnieje możliwość  odbioru Państwa                          

z lotniska lub stacji kolejowej. / do 8 osób/             

Bydgoszcz - 40 €                                                

Poznań lub  Gdańsk  - 150 €  

Więcej informacji uzyskacie Państwo 

na naszej stronie internetowej                                 
www.ecwm-chelmno.pl  

Kontakt:                                                                                  

Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży  im. Kurta 

Schumachera     

ul. gen. Jastrzębskiego 5                                                              

86 - 200 Chełmno 

 tel/fax +48/ 56 679-02-30/35                                                          

e-mail.  ecwm@wp.pl  

Nasz konsultant w  j. niemiecki - molob@wp.pl 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  

i 

DO ZOBACZENIA 

Opracowanie: Janusz Błażejewicz 


