


Wiemy jak często trudne do przewidzenia jest to, czy nasze 
Dziecko, które nie jest jeszcze doświadczonym bywalcem obo-
zów i kolonii, zintegruje się z nowymi kolegami i odnajdzie się 
poza znanym sobie otoczeniem. Czy dobrze będzie się czuło 
w grupie rówieśników, czy może decyzja o wysłaniu na pierw-
szy obóz powinna jeszcze poczekać? Czasem, pomimo starań 

naszej profesjonalnej kadry, tęsknota za domem jest silniejsza 
i nie chcąc narazić początkującego Uczestnika na złe wspo-
mnienia z pierwszego obozu, zabieramy go przed zakończe-
niem kolonii do domu. W przypadku, gdy Klient ma wykupioną 
Gwarancję Aklimatyzacji, zwracamy proporcjonalnie do ilości 
niewykorzystanych dni poniesioną opłatę za obóz.

Liczba dni do rozpoczęcia imprezy Wg Warunków Uczestnictwa Z Pakietem Ochronnym 
PARASOL

Z Pakietem Ochronnym
SUPER PARASOL

Powyżej 30 dni 200 zł 0 zł 0 zł

30-14 dni do 50% ceny imprezy do 25% ceny imprezy do 10% ceny imprezy

13-1 dni do 60% ceny imprezy do 30% ceny imprezy do 15% ceny imprezy

Niestawienie się na zbiórkę do 80% ceny imprezy do 40% ceny imprezy do 20% ceny imprezy

Pełna informacja na temat obniżenia kosztów rezygnacji z imprezy dostępna na stronie www.kompas.pl 

GWARANCJA AKLIMATYZACJI

 Informacje dotyczące potrąceń z wpłat w przypadku rezygnacji z imprezy.

KOMPAS
 3-4 Nasza Kadra
 5 Dlaczego my?
 6 Najczęściej zadawane pytania

OBOZY RODZINNE I MALUSZKOWE – 
IDEALNE DLA TYCH, KTÓRZY PIERWSZY 
RAZ JADĄ NA OBOZY 5-9 LAT
 8 Informacje dla Rodziców
 9 Obóz Rodzinny nad Biebrzą
 10-13 Kolonie dla Najmłodszych w Popowie
 14-17 Kolonie dla Najmłodszych na Jurze
 18-20 Kolonie dla Najmłodszych w Pieninach
 21-22 Kolonie dla Najmłodszych na Kaszubach 
 23-24 Kolonie dla Najmłodszych nad Morzem 

KLUB URWISA - SPORT, PRZYGODA, 
FABUŁA DLA DZIECI 7-13 LAT
 26 Mistrzostwa Świata 2018 – Obóz 

Piłkarsko-Przygodowy – Jura
 27 Przygoda dla Najmlodszych – Jura
 28 Obóz Odkrywców – Jura – NOWOŚĆ
 29 Obóz Konstruktorów Lego – Jura
 30 Kolonia z Elemenatmi Survivalu - Jura
 31 Dziewczęca Kolonia z Elementami Survivalu
 32 Obóz Młodego Podróżnika
 33 Obóz Bez Smartfonów – Podwórko 

Rządzi! – NOWOŚĆ
 34 Mistrzostwa Świata 2018 – Obóz 

Piłkarsko-Przygodowy – Mazury
 35 Akademia Ciekawskich Urwisów
 36 Kolonia z Elementami Survivalu – Kaszuby
 37 Obóz Miłośników Zwierząt – NOWOŚĆ
 38 Kolonia DIY - Zrób to sam – NOWOŚĆ
 39 Obóz Odkrywców – Morze – NOWOŚĆ
 40 Morska Kolonia Akcji
 41 Obóz Piłkarsko-Przygodowy – Morze
 42 Obóz Superbohaterów – NOWOŚĆ
 43 Pierwsze Kroki z Fantstyką – NOWOŚĆ
 44 Szkoła Jedi – NOWOŚĆ
 45 Obóz Cyber Gracza – NOWOŚĆ
 46 Wakacyjna Szkoła Magii
 47 Górska Przygoda Artystyczna
 48 Obóz Małego Kucharza - Bon Apetit
 49 Obóz Przygody z Nauką Pływania
 50 Obóz Nauki Pływania z Piłką Nożną

PRZYGODA I SPORT – AKTYWNE 
OBOZY DLA MŁODZIEŻY 10-18 LAT
 52 Kompas Girls Camp
 53 Kompas Boys Camp
 54 Harpagan Jura – przygoda z Mapą 

i Kompasem – NOWOŚĆ
 55 Obóz Przygody MAX na Jurze
 56 Projekt Jura – NOWOŚĆ
 57 Pojekt Mazury – NOWOŚĆ
 58 Obóz Jeździecki

 59 Obóz Koszykarski
 60 Obóz Piłki Nożnej
 61 Obóz Siatkarski
 62 Obóz Tenisowy
 63 Letnia Akademia Fitnessu
 64 Obóz Crossfit & Przygoda
 65 Górski Obóz Przygody
 66 Obóz Biegowy – NOWOŚĆ
 67 Projekt Bałtyk – NOWOŚĆ
 68 Ladies Camp nad Morzem – NOWOŚĆ
 69 Przygoda & Chillout nad Morzem
 70 Obóz Windsurfingowy

OBOZY FABULARNE DLA MŁODZIEŻY 12-20 LAT
 72 Pierwsza Strefa RPG – Obóz Młodego Gracza
 73 Obóz RPG Tol Calen
 74 Obóz LARP & RPG
 75 Obóz Fantasy Battle

SURVIVAL, ASG, PAINTBALL 
DLA MŁODZIEŻY 13-19 LAT
 77 Obóz ASG Level 1 – Korpus Podstawowy
 78 Obóz ASG Level 2 – Grupa 

Szybkiego Reagowania
 79 Obóz ASG Level 3 – Działania Partyzanckie
 80 Szkoła Przetrwania Level 1
 81 Szkoła Przetrwania Level 2
 82 Obóz Paintballowy Level 1
 83 Obóz Speedballowy Level 2

OBOZY ŻEGLARSKIE DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY 7-19 LAT
 85 Kolonia Żeglarsko-Przygodowa
 86 Obóz Żeglarsko-Przygodowy
 87 Obóz Małych Optymistów na Mazurach
 88 Regatowy Obóz Optymistów na Mazurach
 89 Obóz Szkoleniowy na Patent 

Żeglarza Jachtowego
 90 Młodzieżowy Rejs Turystyczny
 91 Szkoleniowy Rejs Młodzieżowy

PRZYGODA Z PASJĄ DLA DZIECI 7-12 LAT
 93 Górska Przygoda z Fotografią
 94 Górska Przygoda ze Śpiewem
 95 Górska Przygoda z Gitarą
 96 Górska Przygoda z Tańcem
 97 Górska Przygoda z Teatrem
 98 Górska Przygoda z Gotowaniem

INTERKAMP – OBOZY TWÓRCZE DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY 7-19 LAT
 100-101 Informacja o obozach Interkamp
 102 Interkamp Junior – Plastyka & Fotografia
 103 Interkamp Junior – Teatr & Taniec & Muzyka
 104 Interkamp Junior – Komiks & Manga & Anime
 105 Interkamp Junior – Gry & 

Roboty & Komputery
 106 Obóz Rockowy

 107 Obóz Gitarowy
 108 Obóz Wokalny
 109 Obóz Taneczny
 110 Obóz Aktorski
 111 Obóz Filmowy
 112 Obóz Fotograficzny
 113 Obóz Vlogerów 
 114 Obóz Malarsko-Rysunkowy
 115 Obóz Kuchni Artystycznej – W Krainie Smaku
 116 Obóz Designerów
 117 Obóz Grafiki Komputerowej
 118 Obóz Stylizacji i Mody - NOWOŚĆ
 119 Obóz Projektantów Gier
 120 Cyber Camp
 121 Obóz Produkcji Muzycznej
 122 Japońska Przygoda z Mangą
 123 Obóz Serialowy – NOWOŚĆ
 124 Fanowski Obóz Muzyczny z Dawidem 

Kwiatkowskim – V edycja letnia 
 125 Chorwacki Plener Muzyczny 

z Dawidem Kwiatkowskim
 126 Hiszpańska Strefa Twórcza 

z Dawidem Kwiatkowskim 18+

WYJAZDY JĘZYKOWE DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY 7-18 LAT
 128 Żeglarska Przygoda in English - NOWOŚĆ
 129 Obóz Przygody in English – grupa młodsza
 130 Obóz Przygody in English – grupa starsza
 131 Morska Przygoda in English
 132 Obóz językowo-przygodowy by 

Cambridge School of English
 133 Londyn. Obóz językowy
 134 Londyn i Miasta Anglii. Obóz 

językowy 11-16 lat
 135 Londyn i Miasta Anglii. Obóz 

językowy 13-18 lat
 136 Londyn i Miasta Uniwersyteckie. 

Obóz językowy
 137 Kurs językowy Londyn – 50 lekcji (autokar)
 138 Kurs językowy Londyn – 50 lekcji (samolot)
 139 Malta. Obóz językowy
 140 Londyn z Native Speakerami. Obóz językowy

TURYSTYKA ZAGRANICZNA 12-18 LAT
 142 Smaki Grecji. Obóz turystyczno-

wypoczynkowy
 143 Hiszpania i Perły Europy. Obóz 

turystyczno-wypoczynkowy
 144 Włochy Północ - Południe. Obóz 

turystyczno-wypoczynkowy
 145 Warunki Uczestnictwa
 146 Dojazdy
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SpiS treści



Maciej Sokołowski
właściciel

Kuba Marjański
dyrektor biura

Michał Boniec
z-ca dyrektora ds. kluczowych 

projektów

Agnieszka Zielińska
kierownik działu sprzedaży

Agnieszka Cheba
HR, koordynator projektu Interkamp

Ewa Kliszewska
specjalista ds. HR

Urszula Obara
specjalista ds. turystyki

Daria Bałdyga
specjalista ds. sprzedaży

Karolina Stenka
specjalista ds. sprzedaży

Małgorzata Libera
specjalista ds. turystyki

Mateusz Słomkowski
specjalista ds. turystyki i logistyki

Filip Krasowski
specjalista ds. turystyki i logistyki

Michał Lewandowski
specjalista ds. turystyki i logistyki

Katarzyna Szymala
specjalista ds. rozliczeń

Jakub Kaczyński
radca prawny
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NASZA KADrA



Wybrana Kadra obozów, czyli „najlepsi z najlepszych”

i wielu, wielu innych ...

Henryk Grabski Agnieszka AS Krupińska Maciej Łęgowski Łukasz Sawic

#żeglarstwo  #narty  #pływanie  
#wychowawca

#mistrzgry  #RPG  #podróże  #łucznictwo  
#siedziszwsamolocie

#kierownik  #harcerz  #człowiekorkiestra  
#pedagog

#sport  #Szczebrzeszyn  #piłkanożna  
#Cejrowski  #negocjacje  #wielkiuśmiech

Romek Pawłowski Lucyna Marmurowicz Konrad Harry Mrozik Krzysztof Jaxa Rudek

#trenerkoszykówki  #iLoveThisGame  
#NeverGivUp  #BiegaćSkakaćLataćFruwać

#animatorka  #instruktorkaZHP  
#improwizatorka  #podróżniczka  

#przygoda

#MistrzGry  #film  #językiklasyczne  
#stareksiążki  #herbata

#MistrzGry  #RPG  #HistoraMilitariów  
#Transhumanizm  #KostkiINarracja  

#Konwenty

Paulina Karaś Ania Drabik Maciek Kraszkiewicz Marta Garbowska

#obozyprzygodowe  #pozytywniezakręcona  
#kociara  #geodetka  #panistrazak  

#instruktorrobotykiLEGO

#instruktorkaZHP  #Przygoda  
#RobotykaiAutomatyka  #Kierownik-

Wychowawca  #GłowaPełnaPomysłów

#kierownik  #wychowawca  #koordynator  
#grybitewne  #fantastyka

#kierownik  #jura  #królowaelfów  
#obozyprzygody

Kuba Mamet Kamila Schwarz Kasia Laszkowska Joanna Ochędowska

#instruktor  #ASG  #survival  #military  
#pmc

#kierownik  #geograf  #miłośnikżeglarstwa  
#pogodynka  #Interkamp

#muzyk  #wokalistka  #  musicismylife  
#nauczyciel  #pedagog  #koorynator  

#Interkamp

#  kierownik  #yogislife  #kochamzycie  
#musicanddance  #happinessisadecision

Sławek Czyżowicz Paulina Walat Sara Pilewicz Norbert Koper

#pedagog  #leśnik  
#edukacjaprzyrodniczo-leśna  

#instruktorsurvivalu  #pasjadzikaprzyroda

#jestemtancerą  #studentkaturystyki  
#kochampodróżemałeiduże  
#rozdajęenergiępozytywną

#konie  #superuśmiech  #energia  
#obozyjeździeckie

#paintball,  #speedball  #zhp  #survival  
#bushcraft  #outdoor

Lidia Hołubowicz Bartek Puzoń Artur Puchalski Magda Kuczera

#pedagog  #teambuilding  #jazdakonna  
#planszówki  #góry

#crossfit  #siłownia  #koszykówka  #trener  
personalny

#mistrzphotoshopa  #fotorelacje  #sport  
#plenerymuzyczne

#animacja  #pierwszapomoc  
#bizneswoman  #psycholog  #lubiludzi
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NASZA KADrA



Po pierwsze jakość!
Zawsze staramy się przygotowywać jak najlepsze oferty: to nasza praca 
i pasja.

Aktywny, ciekawy i bezpieczny program
Program to nasze „oczko w głowie”. Jest bardzo aktywny i wymaga od Uczest-
ników czynnego udziału w jego realizacji. Stale przyświeca nam hasło: im 
mniej czasu wolnego, tym lepiej.

Lekarz obozowy
Na każdym obozie zatrudniony jest lekarz, którego zadaniem jest czuwanie 
nad zdrowiem Uczestników obozu i reagowanie w nagłych przypadkach. Leki 
stale przyjmowane przez Uczestników podawane są pod kontrolą lekarza, 
który jest członkiem kadry.

Autorskie programy
Wsłuchując się w sugestie Uczestników i śledząc trendy wśród młodzieży 
i dzieci, co roku tworzymy nowe autorskie obozy. Wierzymy, że nasze ory-
ginalne pomysły i włożony w przygotowanie obozu wysiłek, są źródłem na-
szego sukcesu i idealnego letniego wypoczynku Uczestników. Nie kopiujemy 
pomysłów innych organizatorów, ale przy udziale metodyków, pedagogów 
i specjalistów wielu dziedzin tworzymy programy, które są owocem naszej 
kreatywności, pasji i zaangażowania.

Profesjonalna Kadra
Szczególną wagę przykładamy do doboru Kadry. System pracy, stopniowanie, 
ścieżka awansowania, wreszcie system wynagrodzeń sprawiają, że nasza 
Kadra posiada możliwie najwyższe kwalifikacje i umiejętności oraz pracuje 
z nami przez wiele sezonów. Prowadzimy wieloetapową rekrutację, łącznie 
z assessment center przeprowadzanym pod okiem psychologów i specjalistów 
HR, w której wyłaniamy najlepszych kandydatów. Przed podjęciem pracy czeka 
ich jeszcze kilkudniowe intensywne szkolenie, będące oficjalnym sprawdzia-
nem ich predyspozycji. W ciągu roku utrzymujemy z Kadrą stały kontakt, aby 
móc w pełni wykorzystać ich potencjał.

Liczba opiekunów
Liczba osób Kadry jest zawsze większa niż przewidują to przepisy. Na niektó-
rych obozach przypada tylko 3 Uczestników na jedną osobę Kadry (opiekuno-
wie, instruktorzy, lekarze itp.). W szczególnych sytuacjach zapewniamy nawet 
indywidualną opiekę Uczestnikom (wymagana jest wcześniejsza konsultacja 
podczas zapisywania dziecka na obóz).

Sprawdzony, atestowany sprzęt
Do realizacji programu, często bardzo specjalistycznego, niezbędny jest wła-
ściwy sprzęt. Jego jakość i stan jest zawsze przedmiotem wnikliwej kontroli, 
przed rozpoczęciem każdego turnusu oraz konkretnych zajęć.

Relacje z obozów
Codziennie o godzinie 11:00 na naszej stronie www.kompas.pl Rodzice znajdą 
fotograficzną relację z poprzedniego dnia obozu. Na bieżąco mogą Państwo 

śledzić, jak dzieci spędziły czas i co udało im się stworzyć. Wierzymy, że dzięki 
temu Uczestnicy i ich Rodzice wspólnie będą mogli jeszcze intensywniej 
przeżyć wspaniałe doświadczenie, jakim jest samodzielny wyjazd na obóz.

Przebieg obozu
W czasie obozu nasza Kadra jest w stałym kontakcie z Rodzicami. Po obozie 
każdy Rodzic otrzymuje pisemną informację wychowawcy na temat zachowa-
nia, postępów i sukcesów, jakie odniosło dziecko w czasie obozu.

Normy współżycia społecznego
Na naszych obozach zasady są zawsze jasno określone: zero alkoholu, zero 
narkotyków, zero papierosów. Osoby niepodporządkowujące się tym wyma-
ganiom są natychmiast usuwane z obozów.

Zakwaterowanie
Obozy mogą mieć różne warunki zakwaterowania, w zależności od programu. 
Zwykle jest to pensjonat lub ośrodek wypoczynkowy, gdzie w każdym pokoju 
znajduje się łazienka z pełnym węzłem sanitarnym. W przypadku niektórych 
programów zakwaterowanie może być nawet w szałasie w lesie czy w hotelu 
dwu- lub trzygwiazdkowym. Wielokrotnie, przed sezonem i w jego trakcie, kon-
trolujemy jakość obiektów i pilnujemy przestrzegania wysokich standardów. 
Wiele ośrodków jest wyłącznie do naszej dyspozycji, a jeżeli dzielimy obiekt 
z innymi gośćmi, to nasi Uczestnicy kwaterowani są w oddzielnych skrzydłach 
obiektu, aby osoby z zewnątrz nie zakłócały wypoczynku.

Dojazdy
Dojazd każdego Uczestnika, korzystającego z transportu realizowanego przez 
nas, odbywa się zawsze pod opieką naszej Kadry. Dbamy o bezpieczeństwo 
oraz wygodę naszych klientów – starannie dobieramy trasy, organizujemy 
przystanki dla chwili odpoczynku. Z tych powodów czas podróży nie zawsze 
jest najkrótszy, ale gwarantuje bezpieczny i komfortowy przejazd. Nie można 
wsiadać i wysiadać pomiędzy wyznaczonymi miejscami zbiórek.

Telefon alarmowy
W sezonie letnim Biuro jest czynne w godz. 9.00-17.00. W szczególnie ważnym 
czasie, czyli podczas dojazdów i powrotów, jesteśmy dostępni pod całodobo-
wym numerem dojazdowego telefonu alarmowego: (+48) 602 60 90 10.

Stała łączność z obozami
Wiemy, jak ważny jest kontakt z dzieckiem. Każdy kierownik obozu ma służ-
bowy telefon, którego numer przesyłamy Państwu w e-mailu na kilka dni 
przed wyjazdem.

Ubezpieczenie
Każdy Uczestnik naszych imprez jest potrójnie chroniony! Po pierwsze: po-
siadamy gwarancje ubezpieczeniowe, po drugie: mamy polisę OC deliktowo-
-kontraktową, po trzecie: każdego Uczestnika naszych imprez ubezpieczamy 
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
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Czy dziecko może zabrać na obóz telefon komórkowy i inny sprzęt elek-
troniczny?
Dziecko może mieć telefon komórkowy, ale warto je uprzedzić przed obozem, 
że nie będzie mogło z niego korzystać w każdej chwili. Wychowawcy dbają o to, 
żeby dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach programowych i aby zajęć tych 
było jak najwięcej. Dlatego telefon zostaje w pokoju lub w depozycie u wycho-
wawcy i można z niego korzystać tylko w wyznaczonych przerwach. Dobrze 
jest umówić się z dzieckiem na rozmowy o jednej porze dnia, np. w przerwie 
poobiedniej. Dziecko może także skorzystać z telefonu służbowego kierownika. 
Ze względu na intensywne programy zajęć i krótkie przerwy lepiej, aby dzieci 
nie zabierały ze sobą tabletów czy innych urządzeń elektronicznych służących 
do grania – i tak nie będzie czasu z nich skorzystać.

Jak duże kieszonkowe dać dziecku na obóz? Czy wychowawca może prze-
chowywać pieniądze?
Kieszonkowe na obóz nie musi być duże. Na naszych obozach dzieci otrzymują 
pełne wyżywienie, tj. śniadanie, obiad + podwieczorek i kolację, co pozwala 
znacznie ograniczyć wydatki. Jeżeli przed obozem nie podjęli Państwo decyzji 
o ewentualnym udziale dziecka w zajęciach dodatkowych, można wyposa-
żyć je w dodatkową kwotę na ten cel. Na obozy zagraniczne konieczne jest 
kieszonkowe w walucie obowiązującej w danym kraju. Kieszonkowe dziecka 
może przechowywać wychowawca w depozycie. Wówczas mają Państwo 
pewność, że nad wydatkami czuwa dorosła osoba. Ważne: pieniędzy w depozyt 
nie przyjmują opiekunowie na zbiórkach wyjazdowych, ponieważ osoba jadąca 
z dzieckiem nie zawsze jest później jego bezpośrednim opiekunem. Zatem 
lepiej jest zapakować pieniądze w kopertę, którą dziecko przekaże na miejscu 
bezpośrednio swojemu wychowawcy.

Dziecko na stałe przyjmuje leki – czy ktoś będzie nadzorował ich podawanie?
Podczas zgłaszania dziecka na obóz proszę powiadomić nas o jego choro-
bach lub przypadłościach, abyśmy mogli właściwie dobrać program, a także 
przygotować się do właściwej opieki. Opis chorób i przyjmowanych leków po-
winien być zamieszczony na karcie kwalifikacyjnej ze wskazaniem właściwego 
dawkowania. Leki wraz z wytycznymi na temat ich podawania są zbierane 
przez wychowawców pierwszego dnia. Leki są podawane pod kontrolą lekarza 
obozowego przez wychowawców. 

Czy rodzeństwo lub dzieci, które się znają, mogą być razem w pokoju?
Przydzielaniem pokoju na obozie zajmuje się kierownik obozu. Podstawowym 
kryterium podziału uczestników jest płeć, więc rodzeństwo mieszane nie 
będzie zakwaterowane razem. Pozostałe prośby dotyczące zakwaterowania 
można nam zgłaszać przed obozem mailowo lub telefonicznie – wszystkie 
staramy się spełniać. Dzieci, które nie jadą na obóz z rodzeństwem lub ko-
leżanką/kolegą, zostaną zakwaterowane w pokoju ze swoimi rówieśnikami, 
najczęściej z dziećmi ze swojej grupy obozowej.

Dziecko jest na specjalnej diecie – czy może pojechać na obóz?
Przyjmujemy uczestników będących na różnych dietach. W przypadku, jeśli 
Państwa dziecko podlega specjalnej diecie, prosimy o kontakt w tej sprawie 
z naszym biurem. Wówczas udzielimy informacji, który z naszych ośrodków 
spełnia wymagania konkretnej diety.

Czy dzieci mają zapewnioną opiekę także podczas podróży?
Tak, dzieci przebywają pod stałą opieką od pierwszej do ostatniej chwili podró-
ży, bez względu na środek transportu (wynajęty autokar, pociąg, Polski Bus itd.). 

Numer do opiekuna podróży zostanie Państwu przesłany ok. 1-2 dni przed 
planowaną podróżą. Opiekun podróży towarzyszący dziecku niekoniecznie 
będzie jego wychowawcą podczas obozu.

Czy rodzic musi osobiście odprowadzić dziecko na zbiórkę i odebrać je 
po powrocie?
Dziecko powinno zostać odprowadzone na zbiórkę przez osobę dorosłą, która 
ma ze sobą wypełnioną kartę kwalifikacyjną Uczestnika (chyba, że została do-
starczona do biura wcześniej). Odebrać dziecko po powrocie mogą wyłącznie 
rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, 
rodzic powinien powiadomić odpowiednio wcześniej biuro oraz kierownika 
obozu, przesyłając podpisaną zgodę na odbiór dziecka przez inną osobę (ze 
wskazaniem jej imienia, nazwiska i numeru dowodu tożsamości). Wówczas 
dziecko będzie mogło zostać odebrane przez inną osobę niż rodzice.

Czy podane na stronie internetowej godziny i miejsca zbiórek mogą ulec 
zmianie?
Staramy się, aby godziny i miejsca zbiórek nie ulegały zmianom, jednak zdarza 
się, że są one nieuniknione. Obowiązujące informacje dojazdowe przesyłamy 
do Państwa dwukrotnie: mailem około tydzień przed rozpoczęciem obozu oraz 
SMS-em około 1-2 dni przed wyjazdem.

Czy dzieci otrzymują wodę do picia pomiędzy posiłkami?
Woda jest dostępna przez całą dobę u kierownika obozu lub kadry. Dziecko, 
w razie pragnienia, powinno poprosić o nalanie wody opiekuna.

Czy można otrzymać fakturę za wyjazd?
Tak, można otrzymać fakturę. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
jej wystawienia mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej 
w dokumencie Zasady wystawiania faktur: http://kompas.pl/strona-glowna/
pobierz-niezbdne-dokumenty.

Mój zakład pracy dofinansowuje pobyt dziecka – jakie dokumenty są mi 
potrzebne?
W przypadku możliwości dofinansowania wypoczynku przez zakład pracy 
powinni się Państwo skontaktować z nami bezpośrednio przed dokonaniem re-
zerwacji. Służymy pomocą w wypełnianiu dokumentacji w części należącej do 
organizatora. Posiadamy niezbędne upoważnienia do organizacji wypoczynku 
dzieci i młodzieży, które w razie konieczności możemy przedłożyć pracodawcy. 

Czy wszystkie obozy zgłaszane są do kuratorium?
Tak, wszystkie obozy są zgłoszone do kuratorium. Jeśli potrzebują Państwo 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wypoczynku przez kuratorium oświaty, 
proszę skontaktować się z naszym biurem.

Dziecko jest pełnoletnie – czy konieczne jest wypełnianie karty kwalifi-
kacyjnej?
Tak, każdy Uczestnik obozu musi mieć wypełnioną kartę kwalifikacyjną. Jest 
to dokument niezbędny do uczestnictwa w obozie. Kartę w całości może wy-
pełnić rodzic. Ważne, aby zaznaczyć informacje na temat wszystkich chorób, 
uczuleń i przyjmowanych leków, gdyż to pozwoli na najlepszą opiekę nad 
dzieckiem w trakcie obozu.
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Informacje DlA roDZiców

Cykl Moje Pierwsze Kolonie stworzyliśmy z myślą o dzieciach, które pierwszy 
raz wyjeżdżają na samodzielne wakacje. To kolonie skonstruowane specjalnie 
pod potrzeby najmłodszych Uczestników. Proponujemy dzieciom dobrą za-
bawę, nowe przygody i towarzystwo rówieśników, a Państwa zapewniamy, że 
opiekę nad Uczestnikami sprawować będzie doświadczone grono opiekunów, 
które jest gwarancją bezpiecznego pobytu.

Czy to już czas na kolonię? Dzieci od około 5. roku życia zaczynają coraz 
bardziej interesować się światem, są spragnione nowych wrażeń i zadają 
mnóstwo pytań. Odkrywają także uroki zabawy w towarzystwie rówieśników, 
uczą się nawiązywania relacji i bycia w grupie. Chcą być doceniane i chwalone 
za swoje samodzielne dokonania i za nabycie każdej nowej umiejętności. Pobyt 
na kolonii nie tylko spełnia wszystkie te potrzeby, ale też pozwala dziecku 
pokonać strach przed dłuższym pobytem poza domem i pierwszy raz poczuć 
smak samodzielności.

Jak ułatwić dziecku wyjazd na kolonię? Bardzo ważne jest wypełnienie karty 
kolonijnej, której druk otrzymują Państwo w mailu potwierdzającym rezer-
wację. Mogą tam umieścić Państwo wszelkie informacje na temat dziecka: 
choroby, uczulenia, zdolności, sprawy problematyczne, obawy. Kartę należy 
dostarczyć konwojentowi lub kierownikowi obozu, odwożąc dziecko na miej-
sce zbiórki. Ponadto przy każdym programie obozu umieszczamy informację 
"Co zabrać", gdzie wymieniamy najbardziej przydatne rzeczy. Jeżeli istnieje 
taka możliwość, dużym ułatwieniem dla dzieci jest, kiedy mogą pojechać na 
pierwszą kolonię w towarzystwie rodzeństwa, kuzynostwa lub koleżanki czy 
kolegi. Proszę także pamiętać, aby zapakować dziecku ulubioną zabawkę, 
która pozwoli szybciej oswoić obce miejsce.

1.  Małe dzieci i ich potrzeby. Doskonale wiemy, że dzieci potrzebują pomocy 
nawet przy najprostszych codziennych czynnościach. Dlatego zwracamy 
uwagę, aby Uczestnicy byli ubrani stosownie do pogody, dbamy o ich naje-
dzone brzuszki i pomagamy w myciu, ubieraniu czy pakowaniu na wycieczki. 
Jednocześnie staramy się, aby uczyły się niezbędnych nawyków w dbaniu 
o siebie i po obozie mogły pochwalić się sukcesami w tej dziedzinie. W poko-
jach Uczestnicy kwaterowani są według płci i wieku, co ułatwia zacieśnianie 
więzi. Zapewniamy także każdemu dziecku indywidualne podejście do jego 
potrzeb, oczekiwań i możliwości. Dlatego tak ważne dla nas są wszelkie 
wskazówki od Państwa umieszczane w karcie kolonijnej: jakie dziecko ma 
usposobienie, z czym może sobie nie radzić, co lubi, a czego nie, czy na coś 
choruje, czy ma jakieś alergie. Im więcej informacji otrzymamy, tym lepiej 
będziemy mogli zająć się Państwa pociechą. Jesteśmy przygotowani na 
trudne momenty: chwile tęsknoty za domem czy spadku nastroju. Nasza 
kadra doskonale wie, jak sobie radzić w takich sytuacjach: odwrócić uwa-
gę, zająć zabawą, przytulić. Pozwalamy dzieciom odnaleźć plusy pobytu 
na obozie i cieszyć się nim tak, aby wróciło do domu szczęśliwe i pełne 
nowych, pozytywnych wrażeń.

2.  Integracja z grupą. Od pierwszych chwil po przyjeździe obserwujemy 
dzieci i staramy się, aby stały się zgraną grupą. Specjalnie dobrane za-
bawy integracyjne pozwalają na szybkie zawarcie nowych znajomości, 
zapamiętanie imion kolegów i koleżanek, a także odnalezienie się w obo-
zowej rzeczywistości.

3.  Kontakt 24 h na dobę. Do Państwa dyspozycji podajemy przed wyjazdem 
numer telefonu do kierownika obozu, z którym możecie się Państwo kon-
taktować w dowolnej chwili, aby zapytać o samopoczucie i postępy dziecka. 
Mogą Państwo również telefonować do naszego biura od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00-17.00: 58 303 18 78. W sezonie na czas dojazdów 
i powrotów jest także czynny całodobowy telefon alarmowy: 602 60 90 10.

4.  Kadra obozowa. Na naszych obozach pracują wykwalifikowani, doświadcze-
ni, odpowiedzialni i pełni ciepła ludzie: wychowawcy, instruktorzy, anima-
torzy i kierownicy. Wszyscy są dobierani niezwykle starannie, przechodzą 
wieloetapową rekrutację i różnorodne szkolenia. Są to pedagodzy, psycho-
logowie, studenci – absolutnie oddani pracy z dziećmi, potrafiący nawiązać 
z nimi kontakt, przekazywać wiedzę, zmotywować do działania. Ponadto na 
każdym turnusie obecny jest w ośrodku lekarz obozowy, w każdej chwili 
gotów udzielić pomocy czy porady.

5.  Zakwaterowanie Uczestników. Ulokowaliśmy Moje Pierwsze Kolonie w naj-
popularniejszych regionach całej Polski, aby dojazd nie był zbyt uciążliwy 
dla dziecka i aby nie miało ono poczucia zbyt dużej odległości od domu. 
Wszystkie obiekty są starannie dobierane, kilkakrotnie przez nas spraw-
dzane i monitorowane w ciągu całego roku. Duży nacisk kładziemy na 
zbilansowane, zdrowe, domowe i kolorowe posiłki. Każdy jadłospis jest 
szczegółowo omawiany, korzystamy też z najwyższej jakości produktów. 
Dla osób uczulonych na jakiekolwiek produkty żywieniowe przygotowujemy 
inne posiłki.

6.  Program i przebieg obozu. Autorami programów naszych obozów są 
doświadczeni psychologowie, pedagodzy, metodycy, rodzice. Programy 
uwzględniają psychofizyczne potrzeby dzieci, a my dokładamy starań, aby 
nie zabrakło w nich czasu na zabawę, rozwijanie zainteresowań, naukę, 
aktywność i kształcenie zdolności interpersonalnych. Wszelki używany 
przez nas sprzęt jest sprawdzony i całkowicie bezpieczny. Staramy się 
pobudzać dziecięcą wyobraźnię, wyzwalać twórczą ekspresję i rozwijać 
zdolności manualne. Każdy dzień podzielony jest na 3 bloki zajęciowe: 
przedpołudniowy, popołudniowy i wieczorny. Dwa pierwsze przeznaczone 
są na różnego rodzaju zajęcia ruchowe: sportowe, przygodowe, wycieczki, 
zabawy na świeżym powietrzu itp. Wieczorne zajęcia to czas na odpoczynek 
i wyciszenie: seanse filmowe, czytanie bajek, snucie niesamowitych opowie-
ści. Program obozu jest tak bogaty, że nasi Uczestnicy nie mają czasu na 
korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 
dlatego zalecamy zostawienie tego typu sprzętów w domu. Gwarantuje-
my, że nie będą do niczego potrzebne! Po obozie każdy rodzic otrzymuje 
pisemną opinię wychowawcy i lekarza o tym, jak wyglądał pobyt dziecka 
na obozie i ewentualnych interwencjach medycznych.

7.  Fotorelacja. W trakcie turnusu codziennie o godz. 11.00 pojawia się na 
naszej stronie internetowej www.kompas.pl fotorelacja z poprzedniego dnia 
obozu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco poczynań dzieci!

8.  Dojazdy. Każdy dojazd odbywa się pod opieką naszej kadry. Dbając o bez-
pieczeństwo i wygodę dzieci wybieramy tylko sprawdzonych przewoźników, 
zapewniamy dostateczną liczbę postojów na trasie i wybieramy najbez-
pieczniejszą drogę. Istnieje również możliwość samodzielnego dowozu 
dziecka na miejsce obozu.



Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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#natura  #wrodzIniesiłA  #waKAcjenawSI  #slowlIfe

TERMINY I CENY:

1. 07.07 – 14.07.2018 1699 zł

CENA ZA OSOBĘ:
 � osoba dorosła lub dziecko powyżej 
13 lat – 1699 zł

 � dziecko 4-12 lat – 1499 zł 
 � dziecko 0-3 lat, śpiące z rodzicami lub 
w łóżeczku dziecięcym – gratis

Cena zawiera: Zakwaterowanie (7 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, pamiątkową koszulkę, śpiew-
nik, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatkowych 
atrakcji (możliwość zapisu na miejscu 
u właścicieli).

ZAKWATEROWANIE www.zagrodakuwasy.pl
Zagroda Kuwasy w Woźnejwsi. Zagroda należy do sieci Land-Gut-Hoteli zrzeszającej rodzinne 
hotele usytuowane na wsi. Łączy w sobie standardy noclegowe dobrych hoteli z pełną życzliwości, 
gościnną atmosferą pensjonatu. Zakwaterowanie w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych.

PROGRAM

Obóz Rodzinny przeznaczony jest tylko dla dzieci 
wyjeżdżających razem z co najmniej 1 osobą do-
rosłą.

Każdego dnia przygotowaliśmy blok zajęć wspól-
nych dla całych rodzin, a także zarezerwowaliśmy 
czas wyłącznie dla relaksu rodziców. W tym czasie 
maluchy biorą udział w animacjach, warsztatach, 
grach i zabawach, przygotowanych specjalnie dla 
nich. Cisza nocna dla dzieci zapada o 21.00. Po 
tej godzinie kadra czuwa nad spokojnym snem, 
a rodzice mają czas na spacer, miłą kolację przy 
świecach lub udział w przygotowanych przez 
nas animacjach.

Zajęcia dla dzieci:
 � eko maluchy – odkryj tajemnice lasu i naucz 
się o niego dbać

 � wielkie budowanie Boba i Marty – stwórz wy-
marzone konstrukcje

 � wyprawa przygodowa – gra terenowa z zada-
niami specjalnymi

 � poszukiwacze cukierkowego skarbu – mapa 
wskaże drogę do skarbu!

 � kolorowe kredki – dzień małych artystów za-
kończony wystawą

 � baśniowo-bajkowo – dzień z ulubionymi bo-
haterami

Zajęcia wspólne:
 � integracja – team building dla dużych i małych
 � spływ kajakowy z piknikiem na łonie natury – 
spływ rzeką Jegrznią

 � olimpiada sportowa – zdrowa rywalizacja i nie-
codzienne konkurencje

 � dzień pełen adrenaliny – zajęcia linowe do-
stoswane do wieku, umiejętności i chęci

 � wizyta w gospodarstwie ekologicznym – po-
znamy zwierzęta gospodarskie i ich zwyczaje

 � wycieczka nad Czerwone Bagno – rezerwat 
zamieszkiwany m.in. przez łosie, rysie i wilki

 � wieczór przy ognisku – pieczenie kiełbasek, 
skecze i śpiewanie z gitarą

Relaks rodziców:
 � na dobry początek – kolacja powitalna ze spe-
cjałami kuchni mazurskiej oraz winem

 � paintball – wciągająca i dynamiczna gra
 � wieczór taneczny – nauka kroków z instrukto-
rem tańca i wspólna impreza

 � nordic walking – zapewniamy sprzęt i spotkanie 
z instruktorem

 � atrakcje oferowane przez Zagrodę Kuwasy 
(dodatkowo płatne): zajęcia jeździeckie, warsz-
taty zielarskie, pieczenie sękacza, warsztaty 
kulinarne

wiek: 
0 – 99 latobóz roDZinNy NAD biebrZą



Autor Programu:

Ewa Kliszewska
aktorka muzyczna, 
choreografka, mimka 
i szczudlarka, miłośniczka 
górskich wędrówek i  
snowboardu
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wiek: 
5 – 9 lat

TERMINY I CENY:

1. 22.07 – 29.07.2018 1299zł 

Cena zawiera: Zakwaterowanie (7 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry, pamiątko-
wą koszulkę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).  
Cena nie zawiera: Dojazdu.

ZAKWATEROWANIE www.osadapopowo.pl
Osada Popowo we wsi Popowo. Położona w gminie Lipno w województwie kujawsko-pomorskim. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji teren zielony, miejsce 
na ognisko, plac zabaw, minizoo, salki zajęciowe, boisko. 

PROGRAM

Dzień Miłośników Zwierzątek. W minizoo czekają 
na nas koniki, daniele, owieczki, osiołki, koziołek, 
kucyk, a także dumny paw. Będziemy je mogli 
nakarmić, pogłaskać, dowiedzieć się więcej o ich 
naturze i zwyczajach i po prostu lepiej poznać, by 
móc je codziennie odwiedzać.

Dzień Małego Podróżnika. Zapraszamy na małe 
szkolenie, jak przygotować się na wycieczkę i co 
najważniejszego spakować. Wybierzemy się na 
wyprawę, gdzie poznamy ABC sztuki przetrwania. 
W programie nauka posługiwania się mapą i kom-
pasem, budowanie szałasu, tropienie zwierząt po 
śladach i letni piknik na łonie przyrody. 

Dzień Sportowców. Ogłaszamy otwarcie letniej 
olimpiady sportowej. Najpierw rozgrzewka i trening 
na wesoło, odrobina fitnessu, pierwsze kroki z pił-
ką nożną i siatkówką plażową.  Na koniec słodkie 
nagrody i prawdziwe medale!

Dzień Naukowców. Wybuchy, tajemnicze eliksiry, 
dziwne mieszanki, buzujące bąbelki, zmieniają-
ce się kolory… Przy użyciu całkiem zwyczajnych 
rzeczy zabawimy się w chemików i fizyków, 
a efekty naszych eksperymentów zrobią wraże-
nie na wszystkich.

Dzień Pysznej Kuchni. Zamienimy się w małych 
kucharzy i wyczarujemy prawdziwie rarytasy! Naj-
pierw co nieco o zdrowym odżywianiu i mocy wi-
tamin z warzyw i owoców. Będziemy przyrządzać 
sałatki owocowe, letnie koktajle i koreczki. Odbę-
dzie się również konkurs na najciekawsze... ciastko. 

Dzień Młodych Artystów. Zabawimy się w arty-
stów i stworzymy nasze wyjątkowe dzieła sztuki. 
Zaczniemy od pocztówek z wakacji, potem wy-
bierzemy się na prawdziwy plener rysunkowy, by 
tworzyć przepiękne pejzaże. Powstaną też orygi-
nalne prezenty hand made, z których każde Dziecko 
z pewnością będzie dumne. 

Ponadto w programie:
 � wieczorne czytanie bajek
 � beztroskie szaleństwa na placu zbaw
 � przejażdżka bryczką lub wozem konnym
 � dyskoteka przebierana z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek, pląsami i ske-
czami

 � letnie kino, czyli projekcje ukochanych bajek i 
filmów dla Dzieci 

 � kąpiele i zabawy w wodzie w pobliskim jeziorze 
pod opieką ratownika WOPR

minI moja pierwSza KolonIA 
w osaDzie Popowo

#pierwSzewAkacje  #samoDZielność  #raDość  #prZygody



Autor Programu:

Katarzyna 
Laszkowska
pedagog, animator kultury, 
wokalistka jazzowa, 
absolwentka Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, 
kierownik obozów
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wiek: 
5 – 9 lat

TERMINY I CENY:

1. 22.07 – 29.07.2018 1299zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (7 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry, pamiątko-
wą koszulkę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).  
Cena nie zawiera: Dojazdu.

ZAKWATEROWANIE www.osadapopowo.pl
Osada Popowo we wsi Popowo. Położona w gminie Lipno w województwie kujawsko-pomorskim. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji teren zielony, miejsce 
na ognisko, plac zabaw, minizoo, salki zajęciowe, boisko. 

PROGRAM

Zwierzogród. W naszym Zwierzogrodzie mieszkają 
koniki, daniele, owieczki, osiołki, koziołek, kucyk, 
a także dumny paw. Pewnego dnia zaczynają 
znikać pyszne przekąski dla zwierzaków. Do roz-
wiązania mamy zagadkę... Na całe szczęście na 
horyzoncie pojawia się Judy Hops! 

Sing. Kto zna bajkę Sing, ten wie, że każdy powi-
nien dążyć do spełniania swoich marzeń. Możemy 
zamienić się we wspaniałych wokalistów, tancerzy, 
aktorów, malarzy... Nauczymy się wesołej choreo-
grafii i zaśpiewamy najsłynniejsze hity. Swoje ta-
lenty pokażemy podczas obozowego Mam Talent. 
Na wszystkich uczestników czekają oczywiście 
bajeczne nagrody!

Ratatouille. Z bajkowym szefem kuchni przygotu-
jemy owocowe szaszłyki, ciasteczka, zdrową sa-
łatkę i kolorowe koreczki. Może zrobisz ulubione 
danie naszych bajkowych bohaterów: Jabłkowy 
Przysmak Królewny Śnieżki czy Bananowa sałat-
ka Minionków?

Przygody z Minionkami. Przed nami tajemnicze 
eliksiry, dziwne mieszanki, buzujące bąbelki, zmie-
niające się kolory, a to wszystko z naszymi malut-
kimi żółtymi bohaterami. Udamy się również na 
emocjonującą grę terenową po zachodzie słońca!

Baśnie i bajki. Czerwony Kapturek, Piotruś Pan, 
Śpiąca Królewna... Która z bajek zainspiruje na-
szych obozowiczów do stworzenia własnej historii? 
Podczas kolonii wspólnie stworzymy książkę z baj-
kami oraz ilustracjami ich ulubionych bohaterów. 

Kraina Lodu. Wystarczy odrobina magicznej mocy 
Elzy i w mig zrobimy mroźne owocowe sorbety 
i chłodne koktajle. Zaprojektujemy balowe suknie, 
rycerskie tuniki, korony i miecze, aby wieczorem 
przyozdobieni w piękne stroje wziąć udział w uro-
czystym balu koronacyjnym.

Ponadto w programie:
 � wieczorne czytanie bajek
 � beztroskie szaleństwa na placu zbaw
 � przejażdżka bryczką lub wozem konnym
 � dyskoteka przebierana z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek, pląsami i ske-
czami

 � letnie kino, czyli projekcje ukochanych bajek i 
filmów dla Dzieci 

 � kąpiele i zabawy w wodzie w pobliskim jeziorze 
pod opieką ratownika WOPR

minI koloNia w KraInie BajeK

#natropieZjuDyHopS  #elzaiaNna  #najpięKnIejSzebAśnie  #gotujemy



Autor Programu:
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wiek: 
5 – 9 lat

TERMINY I CENY:

1. 22.07 – 29.07.2018 1299zł 

Cena zawiera: Zakwaterowanie (7 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry, pamiątko-
wą koszulkę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu.

ZAKWATEROWANIE www.osadapopowo.pl
Osada Popowo we wsi Popowo. Położona w gminie Lipno w województwie kujawsko-pomorskim. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji teren zielony, miejsce 
na ognisko, plac zabaw, minizoo, salki zajęciowe, boisko. 

PROGRAM

Kto pyta... wie więcej. Będziemy zadawać pytania 
i wspólnie z wychowawcami szukać odpowiedzi. 
Może będzie trzeba samemu przeprowadzić do-
świadczenie, zrobić wywiad, a może znaleźć wska-
zówkę ukrytą na terenie osady. 

Dzień z odkrywcami. Czy wiesz kim była Maria 
Skłodowska-Curie? Kto odkrył Amerykę? Tego dnia 
porozmawiamy o wielkich postaciach, które doko-
nały niesamowitych odkryć. 

W laboratorium.  Wyposażeni w sprzęt ochronny, 
przygotujemy specjalne doświadczenia, m.in. wiel-
ką ilość pasty do zębów dla dinozaura, zabarwimy 
kapustę i białe kwiatki, poobserwujemy wędrującą 
kolorową wodę i wiele innych.

Księga zwierząt. W minizoo czekają na nas konie, 
daniele, owieczki, osiołki, koziołek, kucyk, a także 
dumny paw i różnego rodzaju ptactwo. Odkryjemy 
ich zwyczaje, osobliwe zachowania i charakterystycz-
ne cechy każdego gatunku. Będziemy je nie tylko 
obserwować, ale też karmić, pielęgnować i głaskać!

Ciało człowieka. Dowiemy się, jak działają poszcze-
gólne narządy, tj. serce, wątroba czy nerki. Odpowie-
my na pytanie, po co nam obieg krwi, co jeść, aby 
nie bolały nas brzuchy i rosnąć zdrowo.  Stworzymy 
też własne zdrowe menu. Ponadto podstawowe 
zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.

Natura wokół nas. Wyposażeni w dziennik obser-
wacji, wyruszymy na poszukiwania roślin i zwierząt 
zamieszkujących okolicę. Zebrane okazy roślin 
obejrzymy w ośrodku pod mikroskopem, a także 
stworzymy specjalny zielnik. 

Jak dorosnę, będę inżynierem. Wielu inżynierów, 
tworzących dziś skomplikowane urządzenia, czy 
innowacyjne technologie zaczynało od pytania „jak 
to jest zrobione”. My zaczniemy od składania ze-
stawów Lego Technic. Zaprojektujemy i zbudujemy 
własny karmnik lub latawiec.

Rozgrzejmy nasze umysły. W wolnej chwili dla 
ćwiczenia umysłu spora dawka sudoku i zagadek 
logicznych dla dzieci. 

Ponadto w programie:
 � gry terenowe i integracyjne
 � wieczorne czytanie bajek
 � beztroskie szaleństwa na placu zbaw
 � przejażdżka bryczką lub wozem konnym
 � dyskoteka przebierana z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek, pląsami i ske-
czami

 � letnie kino, czyli projekcje ukochanych bajek i 
filmów dla Dzieci 

 � kąpiele i zabawy w wodzie w pobliskim jeziorze 
pod opieką ratownika WOPR

minI koloNia oDKrywców

#pytAmy  #oBSerwujemy  #ekSperymentujemy  #blIskonatury

Daria Bałdyga
geograf, pilot wycieczek, 
wychowawca, miłośniczka 
natury, jazdy na rowerze, 
kynologii, harcerka



Autor Programu:
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TERMINY I CENY:

1. 22.07 – 29.07.2018 1299zł 

Cena zawiera: Zakwaterowanie (7 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry, pamiątko-
wą koszulkę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).  
Cena nie zawiera: Dojazdu.

ZAKWATEROWANIE www.osadapopowo.pl
Osada Popowo we wsi Popowo. Położona w gminie Lipno w województwie kujawsko-pomorskim. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji teren zielony, miejsce 
na ognisko, plac zabaw, minizoo, salki zajęciowe, boisko. 

PROGRAM

Piłka nożna! Młodych piłkarzy zapraszamy na co-
dzienne wakacyjne treningi. W programie ćwicze-
nia taktyki, doskonalenie techniki gry i podań, gra 
ofensywna i defensywna, trening zwodów i strza-
łów. Nie zabraknie także zajęć ogólnosportowych. 
W przerwach obejrzymy najlepsze akcje, bramki 
i momenty Mundialu 2018 i poznamy sylwetki 
najlepszych piłkarzy na świecie.

Drużyna. Piłka nożna to gra zespołowa. Przyło-
żymy bardzo dużą wagę do stworzenia zgranej 
i dobrze współpracującej drużyny. Przeprowadzi-
my specjalne zabawy integracyjne i zajęcia team 
building, które pomogą nam stworzyć obozową 
drużynę marzeń.

Przygoda. Wybierzemy się na wyprawę, podczas 
której będą na nas czekać prawdziwe survivalowe 
wyzwania. Najpierw krótkie szkolenie z korzystania 
z mapy i kompasu, tropienie zwierząt po śladach, 
zabezpieczenie pożywienia, budowanie szałasu, 
a na koniec niespodzianka!

Akademia Rycerzy Jedi. Poznaj zwyczaje miesz-
kańców Odległych Galaktyk, Kodeks Jedi, poćwicz 
swoje umiejętności taktyczne i strategiczne, grając 
w ulubione gry PS3... W programie treningi mocy, 
zagadki logiczne, projekcje ulubionych filmów z sagi 
Star Wars oraz mini quiz wiedzy o Uniwersum. 

Sportowa rywalizacja. Przeprowadzimy obozo-
wą olimpiadę, gdzie będziemy mogli sprawdzić się 
w różnych konkurencjach: rzutach, skokach, bie-
gach.... Na zwycięzców czekają prawdziwe medale!

Zwierzyniec. W minizoo czekają na nas koniki, 
daniele, owieczki, osiołki, koziołek, kucyk, a także 
dumny paw. Będziemy je mogli nakarmić, pogła-
skać, dowiedzieć się więcej o ich naturze i zwycza-
jach i po prostu lepiej poznać, by móc je codzien-
nie odwiedzać.

Ponadto w programie:
 � beztroskie szaleństwa na placu zabaw
 � przejażdżka bryczką lub wozem konnym
 � dyskoteka przebierana z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek, pląsami i ske-
czami

 � letnie kino, czyli projekcje ukochanych bajek i 
filmów dla Dzieci 

 � kąpiele i zabawy w wodzie w pobliskim jeziorze 
pod opieką ratownika WOPR

minI PIłKarska koloNia 
przebojowycH cHłoPaKów

#piłKawgrZe  #superboHarowie  #zDrowarywAlIzacja  #drużyna

Adam Janeczek
instruktor piłki nożnej, 
sędzia, czynny zawodnik, 
specjalista ds. marketingu 
sportowego, matematyk



Autor Programu:

Ewa Kliszewska
aktorka muzyczna, 
choreografka, mimka 
i szczudlarka, miłośniczka 
górskich wędrówek i  
snowboardu
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5 – 9 lat

#pierwSzaprzygoDA  #cieKawośćświata  #oDKrywAmyjurę  #jaSKiNiowcy

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach. Pensjonat w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-, 6-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników 
stołówka, świetlica na miejscu, wiata do organizacji ognisk.

PROGRAM

Dzień dociekliwych detektywów. Trzeba być 
czujnym, dostrzegać najdrobniejsze tropy i umieć 
łączyć fakty, aby wytropić jurajskiego chochlika.

Dzień miłośników magii. Po przydziale do odpo-
wiedniej grupy magicznej odbędą się lekcje wróż-
biarstwa, latania na miotle, zielarstwa i opieki nad 
magicznymi stworzeniami.

Dzień sprytnych sportowców. Obozowa olimpiada 
sportowa: szkolenie przygotowawcze, rozgrywki 
i doping. Dowiemy się także co nieco o polskich 
olimpijczykach i najlepszych piłkarzach Mundia-
lu 2018!

Dzień absolutnie angielski. One little, two little, 
three little rocks… Nauczymy się kilku angielskich 
piosenek i wierszyków oraz zbudujemy własną 
makietę London Eye.

Dzień jurajskich jaskiniowców. Wyposażeni 
w kaski, latarki i odpowiednie ubrania wczujemy 
się w rolę speleologów i poszukamy jaskiniowe-
go skarbu.

Dzień szalonej sztuki. Damy się ponieść wy-
obraźni i stworzymy niezwykłe arcydzieła: okładki 
wakacyjnych dzienników, pejzaż jurajski i waka-
cyjne pocztówki.

Dzień zabawnych zwierzątek. Poznamy jurajskie 
zwierzęta i ich zwyczaje, zwyczaje, dowiemy się, 
dlaczego podlegają ochronie i jakich gatunków już 
nie można spotkać na Jurze.

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Wybuchy, 
tajemnicze eliksiry, dziwne mieszanki, buzujące 
bąbelki, zmieniające się kolory – zabawimy się 
w chemików i fizyków.

Dzień pasjonującej przygody. Spakujemy plecaki 
i z mapą w dłoni pójdziemy po przygodę! Zbuduje-
my szałas i wytropimy ślady dzikich zwierząt lub… 
leśnych elfów.

Dzień kapitalnej kuchni. Wakacje to także czas 
jedzenia ulubionych lodów… Sami będziemy je 
przygotowywać, ozdabiać i zjadać!

Ponadto w programie:
 � gry i zabawy integracyjne
 � gra terenowa „świetliki”
 � dyskoteka przebierana z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � wieczorne czytanie bajek i seanse filmowe
 � zgadywanki i quizy

moja PIerwsza koloNia na jurze



Autor Programu:

Ewa Kliszewska
aktorka muzyczna, 
choreografka, mimka 
i szczudlarka, miłośniczka 
górskich wędrówek i  
snowboardu
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#pierwSzewAkacje  #samoDZielność  #nowePrzyjAźnie  #7dnI

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 01.07.2018 1499 zł
2. 19.07 – 25.07.2018 1499 zł
3. 31.07 – 06.08.2018 1499 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (6 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach. Pensjonat w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-, 6-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników 
stołówka, świetlica na miejscu, wiata do organizacji ognisk.

PROGRAM

Dzień dociekliwych detektywów. Jurajski cho-
chlik to prawdziwy spryciarz – czeka na chwilę 
nieuwagi, aby wykraść jakąś małą rzecz i scho-
wać ją w dziwnym miejscu. Trzeba być czujnym, 
dostrzegać najdrobniejsze tropy i umieć łączyć 
fakty. Z takim przeciwnikiem wszyscy włączą się 
w poszukiwania!

Dzień sprytnych sportowców. Obozowa olimpiada 
sportowa: szkolenie przygotowawcze, rozgrywki 
i doping. Dowiemy się także co nieco o polskich 
olimpijczykach i najlepszych piłkarzach Mundia-
lu 2018!

Dzień jurajskich jaskiniowców. Wyposażeni 
w kaski, latarki i odpowiednie ubrania wczujemy 
się w rolę speleologów i poszukamy jaskiniowe-
go skarbu.

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Wybuchy, 
tajemnicze eliksiry, dziwne mieszanki, buzujące 
bąbelki, zmieniające się kolory – zabawimy się 
w chemików i fizyków.

Dzień pasjonującej przygody. Wyprawa do lasu, 
podczas której poznamy tajniki survivalu. Spaku-
jemy plecaki i z mapą w dłoni pójdziemy po przy-
godę! Zbudujemy schronienia w lesie i spróbujemy 
wytropić ślady dzikich zwierząt lub… leśnych elfów.

Dzień kapitalnej kuchni. Wakacje to także czas 
jedzenia ulubionych lodów… dlatego sami nauczy-
my się je robić! Kiedy już będą gotowe, zadbamy 
o odpowiednie dodatki: owoce, kolorowe posypki 
i bita śmietana.

Ponadto w programie:
 � gry i zabawy integracyjne
 � spacery po okolicy
 � gra terenowa „świetliki”
 � dyskoteka przebierana z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � wieczorne czytanie bajek
 � zgadywanki i quizy
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek dla 
Dzieci

minI moja pierwSza KolonIA NA jurZe



Autor Programu:

Daria Bałdyga
geograf, pilot wycieczek, 
wychowawca, miłośniczka 
natury, jazdy na rowerze, 
kynologii, harcerka
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#wolneDziecko  #leśneDzieci  #naturalnyplaczabaw  #oDKrywAmy

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach. Pensjonat w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-, 6-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników 
stołówka, świetlica na miejscu, wiata do organizacji ognisk.

PROGRAM

Budujemy schronienie. Przy użyciu dostępnych 
w lesie materiałów zbudujemy szałas, będący 
miejscem schronienia, przestrzenią do przeprowa-
dzenia zajęć statycznych, lokum do odpoczynku.

Wędrujemy. Cykl pieszych wycieczek, które stwo-
rzą okazję do rozwinięcia świadomości przyrodni-
czej, umiejętność radzenia sobie w nowym otocze-
niu, dobrą obserwację natury. Podczas wycieczek 
pomyślimy o:

 � swobodnej zabawie w lesie, na łące, polanie, 
nad strumykiem

 � poszukiwaniu śladów zwierząt
 � ustalimy, czy istnieje „ptasi budzik”
 � zbierzemy rośliny leśne i polne, by w chwili od-
poczynku przygotować autorskie atlasy roślin

 � nauczymy się posługiwania mapą i kompasem, 
odbędziemy marsz na orientację

Jurajskie jaskinie. Będziemy mieli okazję prze-
drzeć się przez ciasne korytarze, przeczołgać w wą-
skich tunelach, by odpocząć lub rozpocząć nową 
przygodę w wielkich jaskiniowych komnatach.

Wspinaczka i zajęcia linowe. Zmierzymy się ze 
szlakami wspinaczkowymi, zaczynając od tych naj-
prostszych oraz pokonamy mosty linowe nad prze-
paściami. Wszystko pod opieką doświadczonych 
instruktorów i przy użyciu bezpiecznego sprzętu.

Kuchnia polowa. Poznamy różne typy ognisk, na-
uczymy się, jak najlepiej przygotować ognisko, jakie 
produkty możemy wykorzystać, aby urządzić sobie 
małą ucztę na łonie przyrody.

Noc w lesie. Planujemy nocleg w szałasie lub pod 
namiotami, które samodzielnie z dziećmi rozbije-
my. To okazja do zgromadzenia przeżyć, o których 
dzieci będą opowiadały jeszcze długo po obozie...

Żywioł woda! Będziemy pływać, pluskać się i ba-
wić. Może staniemy się wodną cywilizacją albo 
zbudujemy tamę?

Ponadto w programie:
 � mnóstwo aktywnych zabaw na świeżym po-
wietrzu

 � gry podwórkowe, m.in. berek, chowanego, klasy, 
baba-jaga patrzy, kapsle

 � twórcze porywy – pobudzamy wyobraźnię i in-
spirujemy się naturą

leśna Akademia – jurA



Autor Programu:

Daria Bałdyga
geograf, pilot wycieczek, 
wychowawca, miłośniczka 
natury, jazdy na rowerze, 
kynologii, harcerka
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#nauKaprzezzabawę  #AngielskIdlaKaZdego  #poDwieczoreKukrólowej

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gosciniecjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach. Pensjonat w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-, 6-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników 
stołówka, świetlica na miejscu, wiata do organizacji ognisk.

PROGRAM

Me and the world around me. Opowiecie sobie 
nawzajem o swoich koleżankach i kolegach oraz 
o rodzinie i miejscowości, w której mieszkacie. 
Poznajcie się lepiej!

Visiting Great Britain. Czy wiesz, że w Anglii znaj-
duje się największy zamieszkiwany zamek na świe-
cie – Windsor Castle i mieszka w nim prawdziwy 
król i królowa? Odwiedzicie też polskie zamki na 
Szlaku Orlich Gniazd.

Main charakter in British Story. Gra terenowa, 
podczas której wcielicie się w Sherlocka Holmesa 
i rozwiążecie niezwykłą tajemnicę, w którą zamie-
szana jest sama Rodzina Królewska! A więc lupa 
w dłoń i naprzód!

Full english breakfast. Zapoznamy się z tradycyj-
nymi przepisami i przygotujemy jeden z brytyjskich 
specjałów. Apple pie, fish and chips czy pudding?

Dinner with the Queen. Poznaj zasady savoir-vi-
vre’u odgrywając scenki z królową, kamerdynerem 
i zaproszonymi na angielską herbatę gośćmi.

Once upon a time... Przypomnimy sobie najlepsze 
bajki i zaśpiewamy po angielsku najlepsze piosen-
ki, by przez chwilę poczuć się jak Anna i Elsa lub 
Zygzak McQueen.

Feel the magic with Harry Potter. Tajemne pismo, 
anglojęzyczna księga roślin, stworzenie mapy Za-
kazanego Lasu. Niewtajemniczonym wstęp wzbro-
niony.

Be like Bear Grylls. Spróbujemy się zmierzyć ze 
szlakami wspinaczkowymi, pokonamy mosty li-
nowe, przedrzemy się przez ciasne jaskinie oraz 
przemierzymy okoliczne tereny z mapą. Bear Grylls 
byłby z nas dumny!

Even you can be an artist. Znacie woskowe rzeźby 
w Muzeum Madame Tussaud? My zrobimy wła-
sne – w mydle :)

Football or golf? Poznamy sporty najpopularniej-
sze w krajach anglosaskich.

Ponadto w programie:
 � angielskie gry i zabawy
 � filmowe wieczory w oryginalnej wersji językowej
 � turnieje gier zespołowych
 � wycieczka na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek + 
skecze po angielsku

jurajSKA przygoDA Z języKiem 
AngielskIm Dla najmłoDSzych



Autor Programu:

Ewa Kliszewska
aktorka muzyczna, 
choreografka, mimka 
i szczudlarka, miłośniczka 
górskich wędrówek i  
snowboardu
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#jeSteśmySAmodzIelNi  #ekSperymenty  #zagADKi  #pięKnewSpomNieNia

moja PIerwsza koloNia – pieniNy

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � aquapark w Białce Tatrzańskiej – 70 zł
 � wycieczka górska na Trzy Korony – 60 zł
 � spływ Dunajcem – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE  www.willa.pieniny.net.pl
Willa Pienińska w Kluszkowcach. Kameralny i rodzinny obiekt położony w samym sercu Pienin 
nad Jeziorem Czorsztyńskim. Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5- osobowych z łazienkami. 
Do dyspozycji Uczestników jadalnia, 2 sale zajęciowe, grill, ogrodzony teren rekreacyjny, ogród.

PROGRAM

Dzień małego podróżnika. Tego dnia odwiedzi-
my najciekawsze miejsca w okolicy: popłyniemy 
na rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim, 
wejdziemy na ruiny Zamku Czorsztyn i na górę 
Wdżar, gdzie będziemy szaleć na letnim torze sa-
neczkowym.

Dzień magii i legend. Zrobimy amulety, weźmiemy 
udział w lekcjach wróżbiarstwa, zielarstwa i ka-
ligrafii oraz w grze terenowej, w której będziemy 
tropić chochliki.

Dzień sprytnych sportowców. Ogłaszamy otwarcie 
letniej olimpiady sportowej! Najpierw rozgrzewka 
i trening na wesoło, aby podczas rozgrywek poka-
zać maksimum swoich możliwości. Część konku-
rencji rozegramy w wodzie. Konkurencje na lądzie 
odbędą  się na dużym boisku sportowym tuż obok 
naszego pensjonatu.

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Przy użyciu 
całkiem zwyczajnych rzeczy zabawimy się w che-
mików i fizyków, a efekty naszych eksperymentów 
zrobią wrażenie na wszystkich.

Dzień pasjonującej przygody. Spakujemy plecaki 
i z mapą w dłoni ruszymy po przygodę! Zbudujemy 
schronienia w lesie i spróbujemy wytropić ślady 
dzikich zwierząt lub… górskich elfów.

Dzień kapitalnej kuchni. Zamienimy się w małych 
kucharzy i wyczarujemy prawdziwie pyszności! 
Dowiemy się co nieco o mocy witamin z warzyw 
i owoców i przyrządzimy sałatki owocowe, letnie 
koktajle i koreczki.

Dzień absolutnie angielski. One little, two little, three 
little mountains… Nauczymy się kilku angielskich 
wierszyków i piosenek, a nawet zbudujemy makietę 
London Eye.

Dzień szalonej sztuki. Damy się ponieść wyobraź-
ni i stworzymy okładki wakacyjnych dzienników, 
narysujemy pejzaż pieniński i zrobimy wakacyjne 
ozdoby i pocztówki.

Ponadto w programie:
 � kąpiele i zabawy w jeziorze
 � gry terenowe
 � wieczorne czytanie bajek i seanse filmów dla 
dzieci

 � spacery górskimi szlakami
 � gry i zabawy integracyjne
 � dyskoteka przebierana z motywem przewodnim
 � kolacja grillowa z pląsami i skeczami



Autor Programu:

Ewa Kliszewska
aktorka muzyczna, 
choreografka, mimka 
i szczudlarka, miłośniczka 
górskich wędrówek i  
snowboardu
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#pierwSzeprzyjaźnie  #nauKaSAmodzIelNości  #malinaukowcy  #szaleństwo

ZAKWATEROWANIE www.willa.pieniny.net.pl
Willa Pienińska w Kluszkowcach. Kameralny i rodzinny obiekt położony w samym sercu Pienin 
nad Jeziorem Czorsztyńskim. Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5- osobowych z łazienkami. 
Do dyspozycji Uczestników jadalnia, 2 sale zajęciowe, grill, ogrodzony teren rekreacyjny, ogród.

PROGRAM

Dzień małego podróżnika. Najpierw małe szko-
lenie, jak przygotować się na wycieczkę i co 
spakować. Tego dnia odwiedzimy najciekawsze 
miejsca w okolicy: popłyniemy na rejs statkiem 
po Jeziorze Czorsztyńskim, wejdziemy na ruiny 
Zamku Czorsztyn i na górę Wdżar, gdzie będziemy 
szaleć na letnim torze saneczkowym.

Dzień sprytnych sportowców. Ogłaszamy otwarcie 
letniej olimpiady sportowej! Najpierw rozgrzewka 
i trening na wesoło, aby podczas rozgrywek poka-
zać maksimum swoich możliwości. Część konku-
rencji rozegramy w wodzie. Konkurencje na lądzie 
odbędą  się na dużym boisku sportowym tuż obok 
naszego pensjonatu.

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Przy użyciu 
całkiem zwyczajnych rzeczy zabawimy się w che-
mików i fizyków, a efekty naszych eksperymentów 
zrobią wrażenie na wszystkich.

Dzień pasjonującej przygody. Zaczniemy od 
spakowania naszych plecaczków i zabrania 
niezbędnych rzeczy. Po drodze nauczymy się 
posługiwać mapą i wyznaczać kierunki świata, 
aby nie zabłądzić. Zbudujemy schronienia w lesie 
i spróbujemy wytropić ślady dzikich zwierząt lub… 
górskich elfów.

Dzień kapitalnej kuchni. Zamienimy się w małych 
kucharzy i wyczarujemy prawdziwie pyszności! 
Najpierw jednak co nieco dowiemy się o zdrowym 
odżywianiu i mocy witamin z warzyw i owoców. 
Tego dnia będziemy przyrządzać sałatki owocowe, 
letnie koktajle i koreczki.

Ponadto w programie:
 � kąpiele i zabawy w jeziorze
 � gry terenowe
 � zgadywanki i quizy
 � wieczorne czytanie bajek
 � spacerki górskimi szlakami
 � gry i zabawy integracyjne
 � dyskoteka przebierana z motywem przewodnim
 � kolacja grillowa z pląsami i skeczami
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek dla 
dzieci

minI moja pierwSza KolonIA – pieniNy

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 01.07.2018 1399 zł
2. 19.07 – 25.07.2018 1399 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (6 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � aquapark w Białce Tatrzańskiej – 70 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł



Autor Programu:

Katarzyna 
Laszkowska
pedagog, animator kultury, 
wokalistka jazzowa, 
absolwentka Akademii 
Muzycznej w Gdańsku, 
kierownik obozów
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#zagóramizalaSAmI  #maliBohaterZy  #światfantazjI  #wyobraźnia

w krAiNie bajek

ZAKWATEROWANIE www.willa.pieniny.net.pl
Willa Pienińska w Kluszkowcach. Kameralny i rodzinny obiekt położony w samym sercu Pienin 
nad Jeziorem Czorsztyńskim. Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5- osobowych z łazienkami. 
Do dyspozycji Uczestników jadalnia, 2 sale zajęciowe, grill, ogrodzony teren rekreacyjny, ogród.

PROGRAM

Zwierzogród. Na horyzoncie pojawia się Judy 
Hops! To właśnie z nią niczym detektywi rozwią-
żemy tajemnicze zaginięcia. Gotowi na prawdzi-
we śledztwo?

Vaiana. Razem z Vaianą i Mauim wybierzemy się 
w wodną podróż. Zaczniemy od rejsu statkiem 
po Jeziorze Czorsztyńskim, zwiedzimy też ruiny 
zamku Czorsztyn, a to wszystko w iście bajko-
wej atmosferze.

Sing. Kto zna bajkę Sing, ten wie, że każdy powi-
nien dążyć do spełniania marzeń. Swoje talenty 
pokażemy podczas obozowego konkursu talentów. 
Czekają bajeczne nagrody!

Ratatouille. Razem z bajkowym szefem kuchni 
przygotujemy owocowe szaszłyki, ciasteczka, 
a może sałatkę według smaków swojego ulubione-
go bohatera z bajki? Jabłkowy przysmak Królewny 
Śnieżki czy bananowa sałatka Minionków?

Minionki. Przed nami tajemnicze eliksiry, dziw-
ne mieszanki, buzujące bąbelki, zmieniające się 
kolory. Udamy się również na grę terenową, aby 
wytropić kilku złoczyńców. Czy Minionki nam 
w tym pomogą?

Baśnie i bajki. Podczas obozu wspólnie stworzymy 
książkę z ulubionymi bajkami, a wieczorami posłu-
chamy legend, które krążą w tutejszych górach 
i na brzegu jeziora oraz baśni czytanych przez 
rodziców i dziadków: Czerwony Kapturek, Piotruś 
Pan czy Śpiąca Królewna.

Trolle. Wraz z Poppy i Mrukiem wybierzemy się 
na miłą górską wędrówkę i poszalejemy na letnim 
torze saneczkowym. Czeka nas też piknik z zagad-
kami i zadaniami od naszych Trolli.

Kraina Lodu. Wystarczy odrobina magicznej mocy 
Elzy i mamy mroźne owocowe sorbety i chłodne 
koktajle. Wykonamy balowe suknie, rycerskie tu-
niki, korony i miecze, aby wieczorem wziąć udział 
w uroczystym balu koronacyjnym.

Ponadto w programie: 
 � zgadywanki i quizy
 � zajęcia plastyczne 
 � zabawy muzyczne i taneczne pląsy
 � kąpiele w Jeziorze Czorsztyńskim
 � gry i zabawy integracyjne
 � rozgrywki sportowe 
 � seanse filmów dla dzieci

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � aquapark w Białce Tatrzańskiej – 70 zł
 � wycieczka górska na Trzy Korony – 60 zł
 � spływ Dunajcem – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł



Autor Programu:

Ewa Kliszewska
aktorka muzyczna, 
choreografka, mimka 
i szczudlarka, miłośniczka 
górskich wędrówek i  
snowboardu
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#laSiwoda  #KażdyDzientoprZygoda  #malioDKrywcy  #bawimysiĘ

moja PIerwsza koloNia na KaSzubAch

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 
w Malborku – 80 zł

 � wizyta w DinoParku w Łebie – 100 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 
w Gdyni – 100 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Nowy budynek, położony przy lesie w samym sercu Kaszub. 
Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników sala rekreacyjną z bilardem, 
piłkarzykami i ping-pongiem, duży teren zielony.

PROGRAM

Dzień dociekliwych detektywów. Nauczymy się 
posługiwania lupą, tropienia po śladach, odczy-
tywania zaszyfrowanych wiadomości i piosenki 
o psie Scooby-Doo, aby wytropić plażowego cho-
chlika.

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Przy użyciu 
całkiem zwyczajnych rzeczy zabawimy się w che-
mików i fizyków, a efekty naszych eksperymentów 
zrobią wrażenie na wszystkich.

Dzień miłośników magii. Po przydziale do odpo-
wiedniej grupy magicznej odbędą się lekcje wróż-
biarstwa, zielarstwa, tworzenia amuletów mocy 
i opieki nad magicznymi stworzeniami.

Dzień sprytnych sportowców. Obozowa olimpiada 
sportowa: gra balonami wypełnionymi wodą, ska-
kanie w workach, czołganie się w piasku i biegi po 
piaskowym torze przeszkód.

Dzień absolutnie angielski. Sandy, beach, ball, sun… 
Nauczymy się angielskich piosenek i wierszyków.

Dzień szalonej sztuki. Damy się ponieść fanta-
zji i stworzymy okładki wakacyjnych dzienników, 
namalujemy kaszubski pejzaż i wyrzeźbimy wod-
ne stwory.

Dzień zabawnych zwierzątek. Dowiesz się, jakie 
ryby żyją w jeziorach i co odróżnia je od tych z rzek 
i mórz. Poznamy też inne gatunki kaszubskiej fau-
ny i postaramy się ulepić ich podobizny.

Dzień pasjonującej przygody. Spakujemy ple-
caczki i w drogę! Nauczymy się posługiwać mapą 
i wyznaczać kierunki świata, zbudujemy szałas 
i będziemy tropić ślady dzikich zwierząt lub… le-
śnych elfów.

Dzień kapitalnej kuchni. Zrobimy to, co tylko 
podpowie nam fantazja i smak. Będzie smacznie 
i kolorowo.

Ponadto w programie:
 � park linowy Tarzan – zabawa na wysokości
 � alpaki i lamy – niezwykłe spotkanie
 � psie zaprzęgi – poznaj ich niezwykły świat
 � kąpiele i zabawa w wodzie
 � turystyka górska na Kaszubach – wycieczka 
na Wieżycę

 � gry i zabawy integracyjne
 � dyskoteka i ognisko
 � wieczorne czytanie bajek i seanse filmowe



Autor Programu:

Daria Bałdyga
geograf, pilot wycieczek,
wychowawca, miłośniczka
natury, jazdy na rowerze,
kynologii, harcerka
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#skarBylaSu  #doświadcZAmy  #naDwoDą  #młoDZioDKrywcy

leśna Akademia – KaSzuby

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 
w Malborku – 80 zł

 � wizyta w DinoParku w Łebie – 100 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 
w Gdyni – 100 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Nowy budynek, położony przy lesie w samym sercu Kaszub. 
Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników sala rekreacyjną z bilardem, 
piłkarzykami i ping-pongiem, duży teren zielony.

PROGRAM

Budujemy schronienie. Przy użyciu dostępnych 
w lesie materiałów zbudujemy szałas, będący 
miejscem schronienia, przestrzenią do przeprowa-
dzenia zajęć statycznych, lokum do odpoczynku.

Wędrujemy. Cykl pieszych wycieczek, które stwo-
rzą okazję do rozwinięcia świadomości przyrodni-
czej, umiejętność radzenia sobie w nowym otocze-
niu, dobrą obserwację natury. Podczas wycieczek 
pomyślimy o:

 � swobodnej zabawie w lesie, na łące, polanie, 
nad strumykiem

 � poszukiwaniu śladów zwierząt
 � ustalimy, czy istnieje „ptasi budzik”
 � zbierzemy rośliny leśne i polne, by w chwili od-
poczynku przygotować autorskie atlasy roślin

 � nauczymy się posługiwania mapą i kompasem, 
odbędziemy marsz na orientację

Psie zaprzęgi. Spotkanie z maszerami i ich psimi 
zaprzęgami. Poznacie ich niezwykły świat.

Żywioł woda! Będziemy pływać, pluskać się i ba-
wić. Kajaki staną się naszymi conoe, zbudujemy 
też tratwę.

Kuchnia polowa. Poznamy różne typy ognisk, na-
uczymy się, jak najlepiej przygotować ognisko, jakie 
produkty możemy wykorzystać, aby urządzić sobie 
małą ucztę na łonie przyrody.

Noc w lesie. W trakcie turnusu planujemy nocleg 
w szałasie lub pod namiotami, które samodzielnie 
z dziećmi rozbijemy. To okazja do zgromadzenia 
przeżyć, o których dzieci będą opowiadały jeszcze 
długo po obozie...

Zajęcia linowe. Podczas turnusu spędzimy trochę 
czasu w parku linowym trenując naszą zręczność, 
sprawność i równowagę.

Alpaki i lamy – niezwykłe spotkanie. Posłuchamy 
o ich hodowli, zwyczajach, pochodzeniu, będziemy 
brać udział w karmieniu i krótkim spacerze.

Ponadto w programie:
 � mnóstwo aktywnych zabaw na świeżym po-
wietrzu

 � gry podwórkowe, m.in. berek, chowanego, klasy, 
baba-jaga patrzy, kapsle

 � twórcze porywy – pobudzamy wyobraźnię i in-
spirujemy się naturą



Autor Programu:

Ewa Kliszewska
aktorka muzyczna, 
choreografka, mimka 
i szczudlarka, miłośniczka 
górskich wędrówek i  
snowboardu
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wiek: 
5 – 9 lat

#zamKiZpiasku  #coDziennIecośnowego  #pluskamySię  #uśmiecHNiętebuzIe

ZAKWATEROWANIE www.morzerelaks.pl
OW Bałtycki Relaks w Jastrzębiej Górze. Położony 250 m od morza. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Ogrodzony teren zielony, boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, 
sale warsztatowe, kręgielnia, winda.

PROGRAM

Dzień dociekliwych detektywów. Nauczymy się 
posługiwania lupą, tropienia po śladach, odczytywa-
nia zaszyfrowanych wiadomości i piosenki o psie 
Scooby-Doo, aby wytropić morskiego chochlika.

Dzień miłośników magii. Po przydziale do odpo-
wiedniej grupy magicznej odbędą się lekcje wróż-
biarstwa, zielarstwa, tworzenia amuletów mocy 
i opieki nad magicznymi stworzeniami.

Dzień sprytnych sportowców. Plażowa olimpiada 
sportowa: gra balonami wypełnionymi wodą, ska-
kanie w workach, czołganie się w piasku i biegi po 
piaskowym torze przeszkód.

Dzień absolutnie angielski. Sandy, beach, ball, sun… 
Nauczymy się angielskich piosenek i wierszyków.

Dzień jastrzębskiego jaru. Wycieczka do Lisiego 
Jaru i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Bę-
dziemy podziwiać także Latarnię Morską w Ro-
zewiu.

Dzień szalonej sztuki. Damy się ponieść fantazji 
i stworzymy okładki wakacyjnych dzienników, na-
malujemy nadmorski pejzaż, wyrzeźbimy morskie 
stwory i zrobimy biżuterię z muszelek.

Dzień zabawnych zwierzątek. Dowiesz się, jakie 
ryby żyją w Morzu Bałtyckim i co odróżnia je od 
tych z rzek i jezior. Poznamy też inne gatunki nad-
morskiej fauny i postaramy się ulepić ich podobizny.

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Przy użyciu 
całkiem zwyczajnych rzeczy zabawimy się w che-
mików i fizyków, a efekty naszych eksperymentów 
zrobią wrażenie na wszystkich.

Dzień pasjonującej przygody. Spakujemy ple-
caczki i w drogę! Nauczymy się posługiwać mapą 
i wyznaczać kierunki świata, zbudujemy szałas 
i będziemy tropić ślady dzikich zwierząt lub… le-
śnych elfów.

Dzień kapitalnej kuchni. Zrobimy to, co tylko 
podpowie nam fantazja i smak. Będzie smacznie 
i kolorowo.

Ponadto w programie:
 � park wodny Primavera – ponad 1000 m2 wodnej 
zabawy!

 � park linowy Tarzan – zabawa na wysokościach
 � budowanie zamków z piasku, kąpiele w morzu
 � dyskoteka i ognisko
 � wieczorne czytanie bajek i seanse filmowe

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów 
i ratownika WOPR, opiekę medyczną, pa-
miątkową koszulkę, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 50 zł
 � Ocean Park we Władysławowie – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

moja PIerwsza koloNia naD morzem



Autor Programu:

Ewa Kliszewska
aktorka muzyczna, 
choreografka, mimka 
i szczudlarka, miłośniczka 
górskich wędrówek i  
snowboardu
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wiek: 
5 – 9 lat

#7dnI  #morskIeopowIeści  #jeSteśmySAmodzIelNi  #pierwSzeprzyjaźnie

ZAKWATEROWANIE www.morzerelaks.pl
OW Bałtycki Relaks w Jastrzębiej Górze. Położony 250 m od morza. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Ogrodzony teren zielony, boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, 
sale warsztatowe, kręgielnia, winda.

PROGRAM

Dzień dociekliwych detektywów. Będziemy tropić 
morskiego chochlika, który podczas zabawy na 
plaży podkrada dzieciom różne rzeczy i… chowa 
w piasku! Nauczymy się posługiwania lupą, tropie-
nia po śladach, odczytywania tajemnych znaków 
i zaszyfrowanych wiadomości, a także… piosenki 
o psie Scooby-Doo.

Dzień sprytnych sportowców. Urządzimy plażową 
olimpiadę sportową. Wśród konkurencji znajdą się 
m.in. gra balonami wypełnionymi wodą, skakanie 
w workach, czołganie się w piasku i biegi po pia-
skowym torze przeszkód.

Dzień szalonej sztuki. Okładki naszych wakacyj-
nych dzienników powstaną dzięki metodzie kola-
żu. Przy malowaniu nadmorskiego pejzażu pędzle 
zastąpimy naszymi dłońmi i stopami. Za materiał 
rzeźbiarski posłuży nam kostka mydła. Stworzymy 
też oryginalną biżuterię z muszelek, małych bursz-
tynków i produktów spożywczych.

Dzień jastrzębskiego jaru. Wybierzemy się na 
wycieczkę do Lisiego Jaru i Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego. Będziemy podziwiać także Latar-
nię Morską w Rozewiu.

Dzień nadzwyczajnych naukowców. Przy użyciu 
całkiem zwyczajnych rzeczy zabawimy się w che-
mików i fizyków, a efekty naszych eksperymentów 
zrobią wrażenie na wszystkich.

Dzień pasjonującej przygody. Zaczniemy od spa-
kowania naszych plecaczków i zabrania niezbęd-
nych rzeczy. Po drodze nauczymy się posługiwać 
mapą i wyznaczać kierunki świata, aby nie zabłą-
dzić. Zbudujemy schronienia w lesie i spróbujemy 
wytropić ślady dzikich zwierząt lub… leśnych elfów.

Ponadto w programie:
 � park wodny Primavera – ponad 1000 m2 wodnej 
zabawy!

 � park linowy Tarzan – zabawa na wysokościach
 � gry i zabawy integracyjne
 � budowanie zamków z piasku, kąpiele w morzu
 � dyskoteka przebierana z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � wieczorne czytanie bajek
 � zgadywanki i quizy
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek dla 
dzieci

minI moja pierwSza 
Kolonia nad morZem

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 01.07.2018 1299 zł
2. 19.07 – 25.07.2018 1299 zł
3. 31.07 – 06.08.2018 1299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (6 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Ocean Park we Władysławowie – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł





Autor Programu:

Adam Janeczek
instruktor piłki nożnej, 
sędzia, czynny zawodnik, 
specjalista ds. marketingu 
sportowego, matematyk
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#muNdial  #piłKawgrZe  #jeSteśmyDrużyną  #Kibicujemy

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Piłka nożna. Codzienne treningi piłkarske pod 
okiem wykwalifikowanego trenera. Do dyspozycji 
profesjonalne trawiaste boisko treningowe. Roze-
gramy turniej o puchar obozu.

Drużyna. Uczestnicy nauczą się działać w zespole, 
by wspólnie osiągać najlepsze miejsca na podium.

Prelekcje. Zajęcia teoretyczne i projekcje filmowe 
o tematyce piłkarskiej zaciekawią każdego. Uczest-
nicy będą analizować grę popularnych piłkarzy i zo-
baczą, jak się gra w światową piłkę.

Turniej. Rozegramy międzynarodowy turniej piłkar-
ski. Uczestnicy samodzielnie zdecydują, w barwach 
jakiej światowej drużyny chcą występować. Wyło-
nimy króla strzelców oraz najlepszego bramkarza.

Strefa kibica. W ramach rozpalenia emocji czeka 
cię wielki quiz prawdziwego kibica!

Flagi. Zaopatrzeni w farby, kredki, flamastry, 
brystole, nożyczki itp. przygotujemy flagi krajów 
biorących udział w Mundialu i ozdobimy nimi na-
sze boisko.

Konsole. Proponujemy rozegranie wirtualne-
go turnieju w FIFĘ na konsolach PS3 i PS4. 

Wykorzystamy profesjonalne nagłośnienie i pro-
jektor multimedialny.

Aleja gwiazd piłki nożnej. Poznamy sylwetki naj-
słynniejszych współczesnych piłkarzy. Prześledzi-
my ich życiorysy, pogadamy o naszych ulubionych 
zawodnikach. Kto dzisiaj jest Twoim idolem?

Ponadto w programie:
 � podstawy wspinaczki – Jura to raj dla miłośni-
ków wspinaczki!

 � zajęcia linowe – pokonywanie mostów linowych 
nad przepaściami, zjeżdżanie ze skał, wchodze-
nie po drabince alpinistycznej

 � quad start – przejażdżka z adrenaliną!
 � jurajskie jaskinie – wyprawa pełna niesamo-
witych wrażeń

 � paintball – strzelanie do tarczy i ruchomych 
celów

 � terenoznawstwo – zajęcia z poruszania się 
w terenie

 � zajęcia ogólnosportowe – wzmacniamy kon-
dycję!

 � zajęcia integracyjne
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim

wiek: 
7 – 13 lat

miStrzostwA Świata 2018 – oBóz 
piłKarsko-przygoDowy – jurA

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dopłat.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł



Autor Programu:

Maciej Sokołowski
założyciel BTA Kompas, 
pasjonat sportu, 
informatyk, podróżnik
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#zmapąpoleSIe  #wSpinamySię  #mocprZygód  #oDKrywAmyjurę

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dopłat.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Podstawy wspinaczki. Od najprostszych szlaków 
wspinaczkowych po coraz trudniejsze. Moc emocji 
i przepiękne widoki gwarantowane!

Terenoznawstwo i orienteering. Wyznaczanie 
stron świata różnymi metodami, ocenianie odle-
głości i szkicowanie mapy, rozpoznawanie i ryso-
wanie znaków topograficznych. Nocne zawody 
na orientację.

Zajęcia linowe. Pokonywanie mostów linowych 
nad przepaściami, zjeżdżanie ze skał, wchodze-
nie po drabince alpinistycznej oraz wspinaczka 
w kominie. Zajęcia będą poprzedzone wykładem 
o zasadach bezpieczeństwa i nauką podstawo-
wych węzłów.

MAX paintball. Gra, która uczy maskowania, 
podchodów, współdziałania w grupie i szybkiego 
podejmowania decyzji.

Quad start. Przejażdżka na quadzie spalinowym 
dostosowanym dla najmłodszych. Po krótkim 
szkoleniu jazda po torze i zadania specjalne: sla-
lom, próba precyzji prowadzenia i ruszanie na czas.

Zamki i warownie. Ruiny starych warowni i zam-
ków rozrzuconych wśród wapiennych skałek two-
rzą niepowtarzalny widok. Wspólnie będziemy 
odkrywać historię i tajemnice Szlaku Orlich Gniazd.

Skamieliny. Poznamy budowę geologiczną Jury 
i spróbujemy poszukać skamieniałości, które zdra-
dzą nam kilka tajemnic z przeszłości.

Speleologia. Eksploracja jaskiń dostarcza niesa-
mowitych wrażeń. Nagrodą za to są wspaniałe 
widoki form naciekowych i możliwość poznania 
miejsc, do których nie każdy może wejść.

Zajęcia z pierwszej pomocy. Obozowy lekarz 
opowie, jak zatamować krwotok, zabandażować 
rękę czy nogę oraz jak postępować w przypad-
ku omdlenia.

Ponadto w programie: zajęcia ogólnosportowe, 
tówrcze i integracyjne, turnieje gier zespołowych, 
wycieczki na basen lub nad zalew, dyskoteka z mo-
tywem przewodnim, wieczorne ognisko z piecze-
niem kiełbasek.

przygoDA Dla najmłoDSzych – jurA



Autor Programu:

Daria Bałdyga
geograf, pilot wycieczek, 
wychowawca, miłośniczka 
natury, jazdy na rowerze, 
kynologii, harcerka
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#prawDZiwIoDKrywcy  #wlaborAtorium  #KtopytAnIeBłądzI  #poZnajemyświat

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Kto pyta... wie więcej. Wspólnie poszukacie odpo-
wiedzi na pytania przygotowane przez wychowaw-
ców: przeprowadzając doświadczenia, robiąc wy-
wiady, zadając więcej pytań, szukając wskazówek.

Dzień z odkrywcami. Porozmawiamy o wielkich 
postaciach, które dokonały niesamowitych odkryć. 
Jak sądzisz – czy zostało jeszcze coś do odkrycia? 
W jakiej dziedzinie?

W laboratorium. Przygotujemy specjalne doświad-
czenia, m.in. wielką ilość pasty do zębów dla dino-
zaura, zobaczymy, jak wybucha wulkan, przygotu-
jemy chemiczne jojo, zabarwimy kapustę i białe 
kwiatki, poobserwujemy wędrującą kolorową wodę.

Moje ciało. Obejrzymy wybrane odcinki kultowego 
programu Było sobie życie i dowiemy się, jak działa-
ją poszczególne narządy. Przyjrzymy się zdjęciom 
rentgenowskim oraz zapoznamy z zasadami pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Natura wokół nas. Założymy dziennik obserwa-
cji, poszukamy roślin i zwierząt zamieszkujących 
Jurę, wybrane okazy obejrzymy pod mikroskopem, 
stworzymy zielnik, posłuchamy odgłosów ptaków.

Jak dorosnę, będę inżynierem. Zaczniemy od 
składania i rozkładania zestawów Lego Technic. 
Zaprojektujemy i zbudujemy własny karmnik 
lub latawiec.

Tajemnicze pismo i archeologia. Jura kryje wiele 
tajemnic przeszłości. Dłuta w dłoń i na poszuki-
wania skamielin!

Detektyw na tropie. Przy użyciu lup, walkie-talkie, 
pisaków z niewidzialnym atramentem, zestawów 
do daktyloskopii, śledząc i tropiąc, przeprowadzimy 
obozowe śledztwo.

Rozgrzejmy nasze umysły. Przed nami m.in. spo-
ra dawka sudoku, zagadek z zapałkami, szukanie 
różnic na obrazkach.

Ponadto w programie:
 � odkrywamy Jurę – zajęcia wspinaczkowe, lino-
we i terenoznawcze

 � quad start – przejażdżka z adrenaliną!
 � zajęcia ogólnosportowe
 � gry terenowe
 � wycieczka na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek

obóz odkrywców – jurA

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dopłat.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

NowoŚĆ



Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór

KLU
B U

RW
ISA

wiek: 
7 – 12 lat

29

#buDujemyZKlocków  #legoświat  #młoDZikonStruKtorzy  #tworzymy

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Lego City. W czasie całego obozu Uczestnicy będą 
tworzyli wielką makietę miasta Lego. Będziemy 
budować domy, drogi, pojazdy. Jak w każdym 
mieście, mogą się zdarzyć niespodziewane sytu-
acje, na które Uczestnicy będą musieli reagować 
rozbudowując lub przebudowując fragmenty two-
rzonego Lego Miasta.

Klockoland. Całodzienna wycieczka do Krakowa. 
Celem wycieczki – oprócz obowiązkowego space-
ru po krakowskim Rynku – będzie Centrum Nauki 
i Zabawy Klockoland. Jest to położona na 700 m2 
interaktywna wystawa klocków Lego, gdzie znaj-
duje się kilkadziesiąt eksponatów.

Gry planszowe. Pogramy w planszówki wykonane 
z klocków Lego: Lego Star Wars Battle of Hoth, 
Lego Pirate Code czy Lego Hobbit.

Lego StarWars. Uczestnicy stoczą bitwę pomiędzy 
siłami dobra i zła, ale najpierw zaczną od złożenia 
imponujących zestawów Sokół Millenium oraz 
Niszczyciel Imperium.

Filmy. Na obozie nie zabraknie filmów z ludzikami 
Lego w roli głównej, czyli znanej serii Lego Ninja-
go – Mistrzowie Spinjitzu.

Konkursy. Przeprowadzimy konkurs na najbardziej 
pomysłową konstrukcję. Liczyć się będzie zaanga-
żowanie, ilość włożonej pracy oraz zgranie zespołu.

Ponadto w programie:
 � terenowa gra fabularna – zdobądź poszczegól-
ne elementy łamigłówki!

 � zamki i warownie – odkrywanie tajemnic Szlaku 
Orlich Gniazd

 � zajęcia linowe – przygoda na wysokościach
 � quad start – przejażdżka z adrenaliną
 � jurajskie jaskinie – wyprawa pełna niesamo-
witych wrażeń

 � zajęcia ogólnosportowe, twórcze i integracyjne
 � turnieje gier zespołowych
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek

obóz KonStruKtorów lego – jurA



Autor Programu:

Antoni Janeczek
pasjonat survivalu 
i bushcraftu, wychowawca 
i instruktor harcerski, 
miłośnik historii Bliskiego 
Wschodu
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#byćjaKbeargrylls  #nocwlesie  #iDeAlNykamuflaż  #KuchnIAPolowA

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach. Pensjonat w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-, 6-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników 
stołówka, świetlica na miejscu, wiata do organizacji ognisk.

PROGRAM

Survival. Tajniki przetrwania w teorii i w praktyce: 
rozpalanie ogniska, budowanie szałasu, znalezie-
nie drewna, zabezpieczenie żywności, zdobywa-
nie wody.

Eko-kuchnia. Zdobywanie pożywienia w lesie, 
rozpoznawanie jadalnych darów natury, przyrzą-
dzanie posiłku.

Dzień z naturą. Kuchnia polowa, pierwsza pomoc, 
poradnik młodego przyrodnika, rozpoznawanie 
drzew i głosów ptaków.

Nocna przygoda. Jedną noc spędzimy na polu 
namiotowym, gdzie poznamy uroki nocowania 
pod gołym niebem. Niezbędny jest własny śpiwór 
oraz karimata!

Terenoznawstwo i orienteering. Wyznaczanie 
stron świata różnymi metodami, ocenianie od-
ległości, szkicowanie mapy, rysowanie znaków 
topograficznych. Dzienne i wieczorne zawody 
na orientację.

MAX paintball. Gra ucząca maskowania, podcho-
dów, współdziałania w grupie i szybkiego podej-
mowania decyzji. Zajęcia odbędą się na strzelnicy. 
Strzelać będziemy do tarczy i ruchomych celów.

Zajęcia łucznicze. Po wymagających ćwiczeniach, 
gdy wszyscy już nabiorą wprawy, rozegramy mini-
konkurs na najlepszego strzelca obozu.

Bezpieczeństwo. Zajęcia o codziennych zagroże-
niach oraz przeprowadzone przez lekarza obozo-
wego zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia linowe. Mosty linowe nad przepaściami, 
zjeżdżanie ze skał, wchodzenie po drabince alpi-
nistycznej oraz wspinaczka w kominie.

Podstawy wspinaczki. Ekscytujące zajęcia na naj-
piękniejszych skałach Jury, na trasach o różnym 
stopniu trudności.

Speleologia. Czasami trzeba się schylić, czołgać 
i przeciskać przez wąskie szczeliny, aby zobaczyć 
wspaniałe formy naciekowe w jaskiniach.

Zamki i warownie. Wyprawa do jurajskich starych 
warowni i legendarnych zamków w poszukiwaniu 
historii Orlich Gniazd.

Ponadto w programie: zajęcia ogólnosportowe 
i integracyjne, turnieje gier zespołowych, dysko-
teka z motywem przewodnim, wieczorne ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, wycieczki na basen lub 
nad zalew.

Kolonia z elemeNtami 
Survivalu – jurA



Autor Programu:

Anna Drabik
instruktorka harcerska, 
kierownik i wychowawca 
z głową pełną pomysłów, 
studentka automatyki 
i robotyki
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#zmapąnaty  #dzIewczyńskIePogaDuchy  #farbamASKującawdłoń

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Gościniec Jurajski w Podlesicach. Pensjonat w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5-, 6-osobowych z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników 
stołówka, świetlica na miejscu, wiata do organizacji ognisk.

PROGRAM

Podstawy survivalu. Tajniki przetrwania w teorii 
i w praktyce: rozpalanie ogniska, budowanie sza-
łasu, znalezienie drewna, zabezpieczenie żywności, 
zdobywanie wody.

Eko-kuchnia. Zdobywanie pożywienia w lesie, 
rozpoznawanie jadalnych darów natury, przyrzą-
dzanie posiłku.

Nocna przygoda. Jedną noc spędzimy na polu 
namiotowym, gdzie poznamy uroki nocowania 
pod gołym niebem. Niezbędny jest własny śpiwór 
oraz karimata!

Podstawy wspinaczki. Ekscytujące zajęcia na naj-
piękniejszych skałach Jury, na trasach o różnym 
stopniu trudności.

Teraz taniec! Może spróbujmy dynamicznej i we-
sołej zumby? A może nauczymy się fajnej choreo-
grafii z bijącego rekordy popularności teledysku?

Speleologia. Eksploracja jaskiń dostarcza nie-
samowitych wrażeń. Pod okiem doświadczonej 
kadry nacieszymy oczy widokami wspaniałych 
form naciekowych.

Zajęcia linowe. Pokonamy mosty linowe nad 
przepaściami, pozjeżdżamy ze skał, spróbujemy 
wchodzenia po drabince alpinistycznej.

Zdrowe odżywianie. Tajniki zdrowego połączenia 
produktów, dbanie o własny organizm, przyrządza-
nie owocowych sałatek i koktajli.

MAX paintball. Gra ucząca maskowania, podcho-
dów, współdziałania w grupie i szybkiego podej-
mowania decyzji. Zajęcia odbędą się na strzelnicy. 
Strzelać będziemy do tarczy i ruchomych celów.

Podstawy samoobrony. Nauka rozpoznawania 
sytuacji zagrożenia i unikania go oraz trening 
pewności siebie i uwalnianie naturalnych reak-
cji obronnych.

Zamki, warownie i zagadka szpiegowska. Wypra-
wa do jurajskich starych warowni i legendarnych 
zamków w poszukiwaniu historii Orlich Gniazd 
oraz... rozwiązania obozowej zagadki!

Damski panel dyskusyjny. Superdziewczyny 
zawsze mają mnóstwo tematów do omówienia: 
ulubione książki, zwierzątka, seriale, nasi idole, 
wymarzone podróże i nasze pasje.

Ponadto w programie: zajęcia ogólnosportowe, 
twórcze i integracyjne, turnieje gier zespołowych, 
dyskoteka z motywem przewodnim, wieczorne 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, wycieczki na ba-
sen lub nad zalew.

DziewcZęca KolonIA 
z elementAmI SurvIvalu



Autor Programu:

Daria Bałdyga
geograf, pilot wycieczek, 
wychowawca, miłośniczka 
natury, jazdy na rowerze, 
kynologii, harcerka
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#palcempomAPIe  #oDKrywAmynieznane  #zoosafArI  #oDbiegunadobieguna

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � paintball – 60 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gwarek-mazury.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

PROGRAM

Podróże bliższe...

ABC młodego podróżnika. Praktyczne ćwiczenia 
oraz panelowe pogawędki będą zbiorem cennych 
porad i informacji, które przydadzą się w trakcie 
mniejszych i większych wojaży.

Ekwipunek. Co zabrać ze sobą na wycieczkę jed-
nodniową, a co na kilkudniowy biwak? Co może się 
przydać podczas nocy w szałasie lub pod namio-
tem? Potrenujemy praktyczną sztukę pakowania.

Terenoznawstwo. Jak wyznaczyć północ? Do 
czego służą znaki topograficzne? Jak ocenić 
odległość w terenie? Do czego służy GPS i co to 
jest geocaching?

Jej wysokość mapa. Wykonamy wiele praktycz-
nych ćwiczeń z mapą, narysujemy szkic najbliż-
szego terenu. Czekają nas także prawdziwe marsze 
na orientację.

Punkt adrenalina! Przepłyniecie się RIB-em z silni-
kiem i zasmakujecie ekstremalnych wrażeń pod-
czas pływania na bananie.

Kierunek przygoda! Zaplanujemy wycieczkę, na-
szkicujemy trasę, przygotujemy obiad z kuchni 

polowej, zbudujemy schronienie i  porozmawia-
my o ekologii.

Przeprawy linowe. Ścianka wspinaczkowa, rów-
noważnia, most tybetański, pajęcza sieć, zjazdy 
tyrolskie czy huśtawki.

Współcześni podróżnicy. Poznamy świat widziany 
oczyma autorów książek i programów TV: Martyna 
Wojciechowska, Bear Grylls, Nela Mała Reporterka.

…i dalsze:
 � nieznane lądy i ich odkrywcy – Krzysztof Ko-
lumb, Ferdynand Magellan, Vasco da Gama

 � dzień europejski – od wioski w Bullerbyn, przez 
włoską pizzę, po odtańczenie belgijki

 � dzień azjatycki – origami, sushi, manga i anime, 
własnoręcznie zrobione spring rollsy

 � dzień afrykański – Zoo Safari, szamańska wio-
ska, gipsowe maski i własny taniec deszczu

 � dzień australijski – makieta Wielkiej Rafy Kora-
lowej, wyścigi kangurów

 � dzień amerykański – indiańskie podchody, wy-
prawa kajkowa, amerykańskie rozrywki, brazy-
lijski karnawał

 � dzień Arktyki i Antarktyki – zwyczaje Eskimo-
sów, zwierzęta z Krainy Lodu, gry z Północy

obóz młoDego poDróżniKA



Autor Programu:

Urszula Obara
jej pasją są książki, 
uwielbia literackie eventy, 
czeskie filmy i podróże 
kulinarne

KLU
B U

RW
ISA

wiek: 
7 – 12 lat

33

#beZhaShtagów

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � paintball – 60 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � Zoo Safari – 70 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gwarek-mazury.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

PROGRAM

To nie jest obóz dla komputerowych maniaków, 
wielbicieli nowoczesnych gadżetów czy smart-
fonów! Tutaj stawiamy na oldskulowe zabawy, 
przebywanie na podwórku, integrację, wyobraźnię 
i ruch. Zaczynamy!

Podwórko od rana do wieczora
 � guma do skakania (rzymskie, ruszane, dziesiąt-
ki, trójkąt, królowa) 

 � turnieje gry w kapsle
 � niekończące się zawody w zbijaka i dwa ognie
 � budowanie latawców i puszczanie ich na wietrze
 � wieczorna gra w świetliki
 � klasyczne zabawy w chowanego, ciuciubabkę, 
zbijaka, w klasy, w Gąski, gąski do domu, w berka

 � skakanie przez skakankę
 � frisbee, hula-hop i dziesiątki zabaw z piłką

Zostańmy piratami!
 � budowanie tratwy
 � wyprawa w poszukiwaniu skarbów
 � żeglarskie tajemnice
 � misje specjalne

Gdy pada deszcz
 � gry bez prądu: gra w kości, domino, piekło-niebo, 
statki, państwa-miasta, kółko i krzyżyk, bierki 
oraz klasyczne gry karciane i planszowe

 � turniej najdalej latających papierowych samolotów

 � budowanie miasta z klocków
 � wyścigi papierowych statków na największej 
kałuży na podwórku

 � tajna korespondencja podwórkowa

Sztuczki ze sztuką
 � własnoręcznie wykonane pocztówki z wakacji
 � pamiątkowy album z wakacji
 � przegląd piosenki turystycznej
 � mini playback show  – konkurs talentów na 
wesoło

Wyprawa w nieznane
 � podchody bliższe i dalsze
 � biwak – rozbijanie namiotów i nocleg w lesie 
(koniecznie zabierz śpiwór i karimatę)!

 � nauka rozpalania ognia, smażenia kiełbasek 
i pieczenia ziemniaków na ognisku

 � budowanie szałasu – tajnej bazy dla podwór-
kowej ekipy

Aktywnie
 � punkt adrenalina! RIB + banan
 � park linowy
 � turniej piłki nożnej
 � wyprawy kajakowe po jeziorze Tajty
 � pływanie w jeziorze
 � budowanie zamków z piasku

obóz bez smartfonów – 
poDwórko rZądzI!

No
woŚĆ



Autor Programu:

Adam Janeczek
instruktor piłki nożnej, 
sędzia, czynny zawodnik, 
specjalista ds. marketingu 
sportowego, matematyk
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#muNdial  #puchArŚwiata  #feDeracje  #elImiNAcje

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Zoo Safari – 70 zł
 � paintball – 60 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gwarek-mazury.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

PROGRAM

Piłka nożna. Codzienne treningi piłkarske pod 
okiem wykwalifikowanego trenera. Do dyspozycji 
profesjonalne trawiaste boisko treningowe. Roze-
gramy turniej o puchar obozu.

Drużyna. Uczestnicy nauczą się działać w zespole, 
by wspólnie osiągać najlepsze miejsca na podium.

Prelekcje. Zajęcia teoretyczne i projekcje filmowe 
o tematyce piłkarskiej zaciekawią każdego. Uczest-
nicy będą analizować grę popularnych piłkarzy i zo-
baczą, jak się gra w światową piłkę.

Turniej. Rozegramy międzynarodowy turniej piłkar-
ski. Uczestnicy samodzielnie zdecydują, w barwach 
jakiej światowej drużyny chcą występować. Wyło-
nimy króla strzelców oraz najlepszego bramkarza.

Strefa kibica. W ramach rozpalenia emocji czeka 
cię wielki quiz prawdziwego kibica!

Flagi. Zaopatrzeni w farby, kredki, flamastry, 
brystole, nożyczki itp. przygotujemy flagi krajów 
biorących udział w Mundialu i ozdobimy nimi na-
sze boisko.

Konsole. Proponujemy rozegranie wirtualnego 
turnieju w FIFĘ na konsolach PS3 i PS4. Wykorzy-
stamy profesjonalne nagłośnienie i projektor mul-
timedialny.

Aleja gwiazd piłki nożnej. Poznamy sylwetki naj-
słynniejszych współczesnych piłkarzy. Prześledzi-
my ich życiorysy, pogadamy o naszych ulubionych 
zawodnikach. Kto dzisiaj jest Twoim idolem?

Ponadto w programie:
 � punkt adrenalina – przejażdżka RIB-em z silni-
kiem i pływanie na bananie

 � kąpiele w jeziorze
 � kajaki, tratwy i pontony – niezpomniane wypra-
wy i emocjonujące wyścigi

 � zajęcia linowe – ścianka wspinaczkowa, rów-
noważnia, most tybetański, pajęcza sieć, zjazdy 
tyrolskie czy huśtawki

 � łucznictwo – kurs strzelania i turniej na najlep-
szego strzelca obozu

 � leśny survival i terenoznawstwo – sztuka prze-
trwania i zawody na orientację

 � ogniska z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wycieczki po okolicy (Twierdza Boyen, most 
obrotowy na Kanale Łuczańskim)

miStrzostwA Świata 2018 - oBóz 
piłKarsko-przygoDowy – maZury



Autor Programu:

Daria Bałdyga
geograf, pilot wycieczek, 
wychowawca, miłośniczka 
natury, jazdy na rowerze, 
kynologii, harcerka
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#nauKaIzabAwa  #cieKawoStKi  #KreAtywność  #natura

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 
w Malborku – 80 zł

 � wizyta w DinoParku w Łebie – 100 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

aKaDemIA cieKAwSKich urwIsów

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Nowy budynek, położony przy lesie w samym sercu Kaszub. 
Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników sala rekreacyjną z bilardem, 
piłkarzykami i ping-pongiem, duży teren zielony. 

PROGRAM

Kto pyta – nie błądzi! Ciekawostki i zagadki będą 
nieodłączną częścią naszych zajęć – wspólnie 
poszukamy na nie odpowiedzi.

Centrum Eksperyment w Gdyni. Całodzienna wy-
cieczka – zbadamy zjawiska z różnych dziedzin 
nauki: Hydroświat, Drzewo życia, Niewidoczne siły, 
Akcja-Człowiek.

Kreatywne myślenie. Najwspanialsze rozwiązania 
znajdują się w naszych głowach! Zaprojektujemy 
własne wynalazki.

Laboratorium. Jak samodzielnie zrobić wulkan 
i rakietę balonową, jak powstają bańki mydlane, 
co to jest wodny kompas, z czego zrobić niewi-
dzialny atrament?

Sztuka iluzji. Złudzenia optyczne, fatamorgana i ob-
razy 3D. Działanie kalejdoskopu i kamery otworkowej.

Astronomia. Nocne obserwacje nieba i tworze-
nie mapy Wszechświata. Dowiemy się, co to są 
mgławice, jak oblicza się lata świetlne i co to jest 
galaktyka

Botanika. Wytropimy ciekawe gatunki roślin, przy-
niesiemy je do naszego centrum badawczego, po-
znamy ich budowę pod mikroskopem.

Psie zaprzęgi. Spotkanie z doświadczonymi ma-
szerami – poznacie specyfikę pracy z psami za-
przęgowymi.

Ekologia. Spróbujemy zbudować własną małą 
elektrownię wiatrową, aby poznać możliwości 
energii odnawialnej.

Fizyka śpiewa. Wykorzystując proste prawa fizyki 
stworzymy nietypowe instrumenty muzyczne i za-
gramy wieczorny koncert.

Tajemnicze jezioro. Na podstawie prostych po-
miarów zbadamy temperaturę, pH i ilość tlenu 
w wodzie Jeziora Ostrzyckiego.

Latawce, dmuchawce, wiatr. Kilka deseczek, ka-
wałek materiału i sznurek – zbudujemy koloro-
we latawce.

Ponadto w programie:
 � Tarzan Park – zabawa na wysokości
 � alpaki i lamy – wizyta w gospodarstwie agro-
turystycznym

 � turystyka górska na Kaszubach – piesza wy-
cieczka na Wieżycę

 � kąpiele i zabawy w wodzie
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � muzyczne ognisko z pieczeniem kiełbasek



Autor Programu:

Antoni Janeczek
pasjonat survivalu 
i bushcraftu, wychowawca 
i instruktor harcerski, 
miłośnik historii Bliskiego 
Wschodu
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#wlesie  #szałASy  #wyZwaNie  #KamuflAż  #Ino

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Nowy budynek, położony przy lesie w samym sercu Kaszub. 
Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników sala rekreacyjną z bilardem, 
piłkarzykami i ping-pongiem, duży teren zielony. 

PROGRAM

Umiejętności młodego survivalowca
 � podstawowe techniki szkoły przetrwania 
 � rozpalanie ognisk
 � metody zdobywania i zabezpieczania poży-
wienia

 � nauka tropienia zwierząt po śladach
 � tajniki kamuflażu i maskowania
 � elementy terenoznawstwa
 � rozpoznawanie znaków topograficznych
 � nauka czytania i szkicowania map terenu
 � sztuka wyznaczania kierunków za pomocą 
kompasu

 � budowanie szałasów
 � kuchnia polowa
 � bezpieczeństwo w lesie
 � minikurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 � wakacyjna pionierka, czyli do czego służy sa-
perka i jak rozłożyć namiot

Przygoda na całego
 � psie zaprzęgi
 � wizyta w Tarzan Parku – zajęcia linowe
 � piesza wycieczka na najwyższy szczyt Wzgórz 
Szymbarskich – Wieżycę

 � alpaki i lamy - wizyta w gospodarstwie agro-
turystycznym

 � turniej łuczniczy
 � leśne podchody
 � piesze wycieczki kaszubskimi ścieżkami

 � fabularna impreza na orientację
 � kąpiele i szaleństwa wodne nad jeziorem
 � sporty wodne: kajaki, rowerki
 � plażowanie i łapanie cennych słonecznych 
witamin

Integracja
 � gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu
 � muzyczne ogniska z pieczeniem kiełbasek
 � letnia olimpiada sportów kolonijnych
 � przebojowa dyskoteka z Uczestnikami innych 
obozów

 � turnieje gier zespołowych 
 � wieczorne maratony filmów przygodowych

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 
w Malborku – 80 zł

 � wizyta w DinoParku w Łebie – 100 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 
w Gdyni – 100 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

Kolonia z elemeNtami 
Survivalu – KaSzuby



Autor Programu:

Daria Bałdyga
geograf, pilot wycieczek, 
wychowawca, miłośniczka 
natury, jazdy na rowerze, 
kynologii, harcerka
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#Kochamyzwierzęta  #pSIezaprZęgi  #wśródalpaK  #KaSzubskazagroDA

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 
w Malborku – 80 zł

 � wizyta w DinoParku w Łebie – 100 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 
w Gdyni – 100 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Nowy budynek, położony przy lesie w samym sercu Kaszub. 
Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników sala rekreacyjną z bilardem, 
piłkarzykami i ping-pongiem, duży teren zielony.  

PROGRAM

Psie zaprzęgi. Spotkanie z doświadczonymi ma-
szerami, podczas którego poznacie specyfikę pracy 
z psami zaprzęgowymi.

W kaszubskiej zagrodzie. Przed nami bogaty świat 
koni, psów, kotów, ptactwa, owiec, kóz, danieli, kró-
lików, ryb, a także muła i osła.

Zrozumieć przyjaciół. Spotkanie z psim trenerem, 
na co dzień uczącym i szkolącym ludzi oraz ich psy 
do dobrej współpracy.

Spotkanie z weterynarzem. Prawidłowe żywienie 
zwierząt, rozpoznawanie u nich bólu, odczytywanie 
zdjęć rentgenowskich.

Lekcja jazdy konnej. Spróbujemy swoich sił w sio-
dle i odkryjemy uroki jeździectwa.

Z dziennika miłośnika zwierząt. Wędrówki w celu 
obserwacji zwierząt dziko żyjących, ich zwyczajów 
oraz śladów obecności.

Ornitologia. Rozpoznawanie ptaków po upierzeniu 
i odgłosach.

Entomologia. Poobserwujemy barwne motyle, 
ważki, koniki polne czy wielkie kolonie mrówek.

Świat Jeziora Ostrzyckiego. Makieta jeziora i jego 
zwierzęcych mieszkańców.

Świat zwierząt. Najciekawsi przedstawiciele sa-
wanny, amazońskiej dżungli, pustyń, prerii, miesz-
kańcy lodowych krain oraz tundry, zwierzęta z gór-
skich szczytów i morskich otchłani.

Zwierzęta nocne. Spędzimy noc w szałasie, by mieć 
okazję nasłuchiwać odgłosów natury po zmroku.

Pomagamy zwierzętom. Dowiemy się, co może-
my zrobić, by pomóc zwierzakom, również tym 
w schroniskach.

Alpaki i lamy. Wizyta w gospodarstwie agrotu-
rystycznym, gdzie spotkamy przesympatyczne 
alpaki i lamy.

Wielki zielnik obozowy. Stworzymy niesamowite 
zielniki, a także poobserwujemy kaszubską roślin-
ność pod mikroskopem.

Ponadto w programie: zajęcia linowe w Tarzan 
Parku, piesza wycieczka na Wieżycę, bajki i gry ze 
zwierzętami, aktywne plażowanie nad jeziorem, 
rzeźby z piasku i plażowy totem, quizy, gry, mu-
zyczne ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka.

obóz miłośniKów Zwierząt

No
woŚĆ



Autor Programu:

Urszula Obara
jej pasją są książki, 
uwielbia literackie eventy, 
czeskie filmy i podróże 
kulinarne
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#KopAlNiaSKarbów  #prosteroZwiązaNia  #inSpirAcjA  #włASNoręczNie

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wizyta w zamku krzyżackim 
w Malborku – 80 zł

 � wizyta w DinoParku w Łebie – 100 zł
 � wizyta w Centrum Eksperyment 
w Gdyni – 100 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.stadninakolano.pl
Pensjonat Kupperówka w Kolanie. Nowy budynek, położony przy lesie w samym sercu Kaszub. 
Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji Uczestników sala rekreacyjną z bilardem, 
piłkarzykami i ping-pongiem, duży teren zielony. 

PROGRAM

Igłą i nitką
 � ściegi, materiały, igły, nici, czyli ABC warsztatu 
krawieckiego

 � nowe życie starego t-shirta – obcinamy, naszy-
wamy, przerabiamy

 � prosto i z fantazją – fajna torba na zakupy
 � większe wyzwanie – przytulanka na dobranoc
 � obrazy z nici, czyli string-art

W drewnie, papierze i plastiku
 � przywieszki z decoupage’u
 � pokaż swój styl: kartki pocztowe metodą scrap-
bookingu

 � różne formy biżuterii z elementów drewnianych 
i plastikowych

 � na pamiątkę: drewniana ramka na ulubione 
zdjęcie z wakacji

 � kilka deseczek, kawałek materiału i sznurek – 
nasz własny latawiec 

 � wazony na kwiaty z kaszubskiej łąki 

Z natury 
 � nasza kryjówka: szałas tipi z patyków 
 � serce z gałęzi: prezent z obozu dla rodziców
 � zapach natury: las w słoiku 
 � girlanda z kolorowych szyszek
 � mandale z darów natury 
 � alpaki i lamy – wizyta u zwierzątek w gospodar-
stwie agroturystycznym 

Na dużą skalę
 � pudełka różnej wielkości, garść zapałek, klej – 
zbuduj makietę twojego wymarzonego domu

 � plenerowa wystawa DIY: pokaż swoje dzieła
 � sesja zdjęciowa z efektami pracy w roli głównej

Zabawa i sport
 � psie zaprzęgi - spotkanie z maszerami
 � przygoda w Tarzan Parku – zajęcia linowe
 � piesza wycieczka na najwyższy szczyt Wzgórz 
Szymbarskich – Wieżycę

 � aktywne plażowanie nad Jeziorem Ostrzyckim 
 � rzeźby z piasku i plażowy totem, czyli konkursy 
z wyobraźnią

 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � muzyczne ogniska z pieczeniem kiełbasek
 � przebojowa dyskoteka z Uczestnikami innych 
obozów

Kolonia DIy – zrób to SAm

NowoŚĆ



Autor Programu:

Daria Bałdyga
geograf, pilot wycieczek, 
wychowawca, miłośniczka 
natury, jazdy na rowerze, 
kynologii, harcerka
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#cieKawiświata  #doświadcZenIA  #prawDZiwIoDKrywcy  #bałtycKaflorAifAuNA

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 50 zł
 � Ocean Park we Władysławowie – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.morzerelaks.pl
OW Bałtycki Relaks w Jastrzębiej Górze. Położony 250 m od morza. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Ogrodzony teren zielony, boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, 
sale warsztatowe, kręgielnia, winda.

PROGRAM

Kto pyta... wie więcej. Wspólnie poszukacie odpo-
wiedzi na pytania przygotowane przez wychowaw-
ców: przeprowadzając doświadczenia, robiąc wy-
wiady, zadając więcej pytań, szukając wskazówek.

Dzień z odkrywcami. Porozmawiamy o wielkich 
postaciach, które dokonały niesamowitych odkryć. 
Jak sądzisz – czy zostało jeszcze coś do odkrycia? 
W jakiej dziedzinie?

W laboratorium. Przygotujemy specjalne doświad-
czenia, m.in. wielką ilość pasty do zębów dla dino-
zaura, zobaczymy, jak wybucha wulkan, przygotu-
jemy chemiczne jojo, zabarwimy kapustę i białe 
kwiatki, poobserwujemy wędrującą kolorową wodę.

Moje ciało. Obejrzymy wybrane odcinki kultowego 
programu Było sobie życie i dowiemy się, jak działa-
ją poszczególne narządy. Przyjrzymy się zdjęciom 
rentgenowskim oraz zapoznamy z zasadami pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Natura wokół nas. Zebrane okazy nadbałtyckiej ro-
ślinności obejrzymy pod mikroskopem i stworzymy 
zielnik. Będziemy nasłuchiwać odgłosów ptaków.

Jak dorosnę, będę inżynierem. Zaprojektujemy 
i zbudujemy własny latawiec, by móc nim poste-
rować na nadmorskiej plaży.

Tajemnicze pismo i archeologia. Poznamy wspa-
niałe starożytne cywilizacje: Egipcjanie, Majowie 
czy Mezopotamia. Co uda nam się odnaleźć w bał-
tyckim piasku?

Detektyw na tropie. Przy użyciu lup, walkie-talkie, 
pisaków z niewidzialnym atramentem, zestawów 
do daktyloskopii, śledząc i tropiąc, przeprowadzimy 
obozowe śledztwo.

Ponadto w programie:
 � rozgrzejmy nasze umysły – sudoku, różnorodne 
zagadki, szukanie różnic i inne

 � aktywne plażowanie: słoneczne kąpiele w mo-
rzu, budowa rzeźb z piasku, rozgrywki sportowe

 � park wodny Primavera – ponad 1000 m2 wodnej 
zabawy!

 � park linowy Tarzan – zdrowa dawka adrenaliny!
 � muzyczne ognisko z pieczeniem kiełbasek

obóz odkrywców – morze

No
woŚĆ



Autor Programu:

Agnieszka 
Zielińska
turystka z wykształcenia 
i pasji, miłośniczka 
długich spacerów 
i górskich wycieczek
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#morskIekąpiele  #waKAcjecZASStart  #pływamyNABanaNie  #buDujemyZpiasku

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 50 zł
 � Ocean Park we Władysławowie – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.morzerelaks.pl
OW Bałtycki Relaks w Jastrzębiej Górze. Położony 250 m od morza. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Ogrodzony teren zielony, boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, 
sale warsztatowe, kręgielnia, winda.

PROGRAM

Aktywnie
 � wizyta w Tarzan Parku
 � pływanie na bananie
 � wędrówki i spacery brzegiem morza
 � wyprawa survivalowa z lekcją budowania sza-
łasu i rozpalania ognia

 � trudna sztuka zdobywania pożywienia w lesie
 � gra terenowa z zagadką detektywistyczną w po-
szukiwaniu zaginionego bursztynka

 � pływanie i pluskanie w morzu
 � gry i zabawy sprzyjające lepszej integracji

Naukowo
 � posługiwanie się mapą i kompasem oraz wy-
znaczanie kierunków świata

 � obserwowanie nocnej mapy nieba
 � rysowanie mapy okolicy
 � zgadywanka o mieszkańcach morskich głębin
 � rozpoznawanie znaków topograficznych
 � bezpieczne wakacje według ratowników WOPR

Lokalnie
 � piesza wycieczka do Lisiego Jaru
 � wycieczka do Latarni Morskiej w Rozewiu
 � podziwianie morskiego krajobrazu o wschodzie 
i zachodzie słońca

 � spacery i misje specjalne w centrum kurortu
 � łapanie wakacyjnej opalenizny

Artystycznie
 � rzeźby morskich stworów w mydle
 � pirackie herby z masy solnej
 � plener malarsko-rysunkowy nad brzegiem mo-
rza: komiks o piratach

 � sesja fotograficzna podczas szaleństw na plaży
 � konkurs na najfajniejszy zamek z piasku
 � galeria na piasku: kolaże z muszelek, kamycz-
ków i listków

Sportowo
 � park wodny Primavera – baseny, zjeżdżalnie 
i mnóstwo zabawy!

 � turnieje piłki plażowej
 � olimpiada na wesoło
 � liga piłki nożnej
 � gra balonami wypełnionymi wodą
 � doskonalenie różnych technik pływania

Zabawowo
 � klasyczne zabawy w podchody, chowanego, 
zbijaka

 � obozowy konkurs talentów
 � wieczorne seanse filmowe
 � dyskoteki przebierane z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem 
piosenek

 � quizy i zgadywanki o morskich tajemnicach

morSKa KolonIA aKcji



Autor Programu:

Adam Janeczek
instruktor piłki nożnej, 
sędzia, czynny zawodnik, 
specjalista ds. marketingu 
sportowego, matematyk
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#bAłtyKteam  #mecz  #piłKawgrZe  #drużyna

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 50 zł
 � Ocean Park we Władysławowie – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz piłKarsko-prZygodowy - morze

ZAKWATEROWANIE www.morzerelaks.pl
OW Bałtycki Relaks w Jastrzębiej Górze. Położony 250 m od morza. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Ogrodzony teren zielony, boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, 
sale warsztatowe, kręgielnia, winda.

PROGRAM

Piłka nożna. Uczestnicy będą brać udział 
w codziennych treningach piłkarskich pod 
okiem wykwalifikowanego trenera. Do dyspozy-
cji profesjonalne trawiaste boisko treningowe. 
Wszyscy wezmą udział w turnieju i powalczą 
o puchar obozu.

Drużyna. Uczestnicy nauczą się działać w zespole, 
by wspólnie osiągać najlepsze miejsca na podium.

Prelekcje. Zajęcia teoretyczne i projekcje filmowe 
o tematyce piłkarskiej zaciekawią każdego. Uczest-
nicy będą analizować grę popularnych piłkarzy i zo-
baczą, jak się gra w światową piłkę.

Mistrzostwa Świata 2018 – strefa kibica! Cały 
świat w najbliższe lato ulegnie piłkarskich emo-
cjom na stadionach i przed telewizorami. My rów-
nież będziemy mocno śledzić Mundial, kibicować 
naszej reprezentacji, wspólnie oglądać mecze 
i cieszyć się z sukcesów drużyn, które najbar-
dziej lubimy.*

Primavera Park Wodny. Ponad 1000 m2 wod-
nej zabawy, 3 baseny, zjeżdżalnie, rwąca rzeka 
i inne atrakcje.

Park linowy Tarzan. Do dyspozycji kilka tras o róż-
nym stopniu trudności: od „zielonej” dla malutkich 
dzieci, przez „pomarańczową” i „żółtą” dla dzieci 
powyżej 100 cm wzrostu, do bardzo trudnych tras 
dla osób powyżej 140 cm wzrostu.

Pływanie na bananie. Zabierzemy was na fajną 
przejażdżkę na gumowym bananie wodnym cią-
gniętym przez motorówkę. Kto zdoła się utrzymać, 
ten wygrywa nagrodę!

Ponadto w programie:
 � gry i zabawy terenowe: podchody, nocne „świe-
tliki”, InO

 � zajęcia ogólnosportowe – wzmacniamy kon-
dycję!

 � zajęcia łucznicze – lekcja strzelania i obozowy 
turniej

 � aktywne plażowanie: zabawy, rzeźby w piasku, 
kąpiele, plażowe rozgrywki sportowe

 � gra miejska
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � dyskoteka przebierana

*  Strefa kibica Mundialu zostanie zorganizowana tylko 
podczas I i II turnusu.



Autor Programu:

Konrad Mrozik
Mistrz Gry, entuzjasta 
języków klasycznych, 
filmowiec, pasjonat 
starych książek, miłośnik 
herbaty i sztuki
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#superhero  #laSerX  #thorczyhulK  #bAtmoBIl

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Tatralandii – 150 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.dompodlasem.com.pl
Pensjonat Dom pod Lasem w Murzasichlu. Z ośrodka widok na Tatry Słowackie, Wysokie i Gie-
wont. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sale świetlicowe, dużo zielonego 
terenu, zadaszony grill.

PROGRAM

Zostań superbohaterem: stwórz kapitalny strój su-
perbohatera, naucz się jazdy Batmobilem, rzucania 
batarangiem i tarczą Kapitana Ameryki, Mjollnirem, 
odwiedź jaskinię Batmana, trenuj pajęcze ruchy, 
superskoczność i latanie.

Pojedynki na Laser X. To niesamowita gra high-
-tech. Blastery mają zasięg 60 metrów, a kamizelka 
z czujnikiem zlicza celne strzały.

LEGO Marvel Super Heroes, Spider-Man. Tylko 
połączone moce Spidermana, Spider-Girl i Scarlet 
Spidera pozwolą rozprawić się z Zielonym Gobli-
nem. Składać będziemy unikalne zestawy takie 
jak: Thor vs. Hulk Arena czy Walka o Cysternę ze 
SpiderManem i Kapitanem Ameryka.

LEGO Batman. Zmień Bruce’a Wayne’a w Batmana. 
Wybierz jeden z kostiumów Batmana z garderoby 
i przygotuj się do walki!

Turniej gier Marvel Heroes VR. NOWOŚĆ – konso-
le PS4 z przystawką Virtual Reality. Dzięki goglom 
VR przeniesiemy się w odległe galaktyki w grze 
Super Stardust Ultra! Turnieje gier sieciowych, na 
konsolach PS3 i PS4 VR.

Budowanie robotów. Każdy Uczestnik zbuduje 
robota IronMan, z którym weźmie udział w mi-
sjach superbohaterów.

Strażnicy galaktyki. Zdemaskowanie złego Ro-
nana i ocalenie galaktyki rozpocznie się podczas 
wieczornej gry terenowej.

Piniata. Superbohaterowie będą mogli powstrzy-
mać brata Thora, Lokiego, przed podbojem Ziemi. 
Samodzielnie wykonają piniatę ozdobioną czarny-
mi charakterami.

Wielki zlot superbohaterów – LARP. Wciel się 
w postać superbohatera, nie tylko słowem, ale 
również całym sobą: od gestów po strój.

Ponadto w programie:
 � sokole oko – poznaj tajniki strzelania z łuku 
do tarczy

 � warsztaty komiksowe – stwórz własnego su-
perbohatera

 � park linowy Stary Bór – dużo zabawy na wy-
sokościach!

 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � zajęcia integracyjne, zagadki i szyfry
 � dyskoteki z motywem przewodnim
 � górskie wycieczki, turnieje sportowe i gry te-
renowe

 � maraton filmów i bajek z superbohaterami

obóz SuPerBohaterów

NowoŚĆ



Autor Programu:

Kacper Żelek
pasjonat fantastyki, 
gier fabularnych, 
kulinariów, matematyki, 
kinematografii, student 
medycyny
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#wświeciebaśni  #elfyiSmoKi  #leśnelicho  #wyobraźniabeZgranic

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Tatralandii – 150 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

pierwSZe KroKi Z fantastyKą

ZAKWATEROWANIE www.dompodlasem.com.pl
Pensjonat Dom pod Lasem w Murzasichlu. Z ośrodka widok na Tatry Słowackie, Wysokie i Gie-
wont. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sale świetlicowe, dużo zielonego 
terenu, zadaszony grill.

PROGRAM

Goblin Dydko. Podczas obozu będziemy stale 
tropić złośliwego goblina. Musimy zdobyć wiele 
umiejętności, zanim go dopadniemy: jest mistrzem 
w ukrywaniu się, zacieraniu śladów i rzucaniu kłód 
pod nogi.

Księga tajemnic. Stworzymy księgę, w której zapi-
szemy wszystkie zdobyte informacje o baśniowych 
stworach, ważne wskazówki dotyczące goblina 
Dydko, tajemne przepisy i instrukcje.

Tropienie leśnego licha. Umiejętność tropienia 
i cichego poruszania się zdecydowanie potrzebna 
jest każdemu poszukiwaczowi przygód. Zagramy 
w Leśne Licho – nocną grę terenową.

Elficki łuk. Z pewnością w złapaniu nieuchwytnego 
Dydka przyda nam się łuk, dlatego poznamy pra-
dawną, elficką instrukcję, na podstawie której każdy 
z nas stworzy własny, unikalny łuk i kilka strzał.

Skąd wzięły się smoki? Poznamy tajemnice 
stworów z najróżniejszych zakamarków świata, 
usłyszymy kilka legend oraz mitów i może nawet 
opowiemy sobie jakąś mrożącą krew w żyłach hi-
storię o duchach?

Starożytne alfabety i szyfry. Nauczymy się uży-
wać skandynawskich run, a także poznamy dzie-
siątki szyfrów, co zdecydowanie pomoże nam od-
czytać starą, krasnoludzką recepturę, dzięki której 
zrobimy niewidzialny atrament!

Baśniowy świat. Stworzymy własny wspaniały, 
czarodziejski świat: wymyślimy nazwę, zdecy-
dujemy, jakie stwory tam mieszkają, stworzymy 
własną legendę, narysujemy wielką mapę, na której 
umieścimy wszystkie góry, lasy, zamki i miasta! Na 
pewno nie zabraknie miejsca na sekretne napisy 
i rysunki.

Gry fabularne. Każdy z nas stworzy własnego, 
odważnego bohatera, w którego wcieli się w grze 
fabularnej. Odbędziemy jedną lub kilka przygód, 
podczas których dokonamy niemożliwego i po-
znamy gry fabularne bez prądu.

Ponadto w programie:
 � gry planszowe
 � filmy fantastyczne
 � park linowy Stary Bór

No
woŚĆ



Autor Programu:

Łukasz Słowiński
Znawca tematyki 
Star Wars, pasjonat 
fantastyki, gier 
karcianych i planszowych, 
doświadczony pedagog
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#miecześwietlNe  #zBudujmyDroIda  #unIwersumstarwarS  #KartyIKoNsole

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Tatralandii – 150 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.dompodlasem.com.pl
Pensjonat Dom pod Lasem w Murzasichlu. Z ośrodka widok na Tatry Słowackie, Wysokie i Gie-
wont. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sale świetlicowe, dużo zielonego 
terenu, zadaszony grill.

PROGRAM

Miecze świetlne. Poznaj podstawową technikę 
walki na miecze świetlne  – znak rozpoznaw-
czy Uniwersum.

Pojedynki na Laser X. To niesamowita gra high-
-tech. Blastery mają zasięg 60 metrów, a kamizelka 
z czujnikiem zlicza celne strzały.

Międzygalaktyczny turniej gier VR. Konsole 
PS4 z przystawką Virtual Reality. Dzięki goglom 
VR przeniesiemy się w odległe galaktyki w grze 
Super Stardust Ultra! Turnieje gier sieciowych, na 
konsolach PS3 i PS4 VR oraz olimpiada Star Wars.

Tworzenie świata LEGO Star Wars. Zbudujemy 
jeden z najbardziej znanych i epickich modeli Fal-
con Millenium i Niszczyciela Imperium ze Snoke’m 
na pokładzie i Model BB-8 składający się z ponad 
tysiąca klocków.

LARP w uniwersum Star Wars. Wciel się w postać 
nie tylko słowem, ale również całym sobą: od ge-
stów po strój. Na obozie do dyspozycji kolekcja 
strojów StarWars.

Próby Jedi. Uczestnicy przejdą próby Jedi: biegło-
ści, ciała, odwagi, ducha, które sprawdzą, czy są 
gotowi na otrzymanie tytułu rycerza Jedi.

Budowa droida astromechanicznego. Poznaj 
warsztat świątyni Jedi i zbuduj własnego droida: 
R2 czy BB?

Kodeks Jedi to nie tylko słowa. Dzięki Mistrzom 
oraz Radzie Jedi odkryj swoje możliwości i stań się 
prawdziwym strażnikiem pokoju – rycerzem Jedi.

Tajna misja. Pomóż odważnemu rycerzowi Jedi 
przebyć drogę z Tatooine do Gwiazdy Śmierci, 
uważając, aby po drodze nie wpaść do pasz-
czy Sarlacca!

Ponadto w programie:
 � fantastyczne laboratorium – eksperymenty, 
wybuchy i dziwne ciecze!

 � kosmiczna korespondencja – tajemne szyfry
 � wieczorna wyprawa na planetę Alderan – ta-
jemnice nieba

 � misje specjalne Jedi
 � poszukiwanie holokronów – gra terenowa
 � galaktyczny bal przebierańców, a na nim: prze-
kąski Ewoków, gwiezdny pył, smakołyk Obi-Wa-
na, napój Yody

 � park linowy Stary Bór
 � konkursy wiedzy i seanse filmowe z Gwiezdnymi 
wojnami

 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � zajęcia integracyjne, turnieje sportowe

SzkołA jeDI

NowoŚĆ



Autor Programu:

Konrad Mrozik
Mistrz Gry, entuzjasta 
języków klasycznych, 
filmowiec, pasjonat 
starych książek, miłośnik 
herbaty i sztuki
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#laSerX  #KoNsoleiplaNszówkI  #goglevr  #światgrAcZA

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Tatralandii – 150 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.dompodlasem.com.pl
Pensjonat Dom pod Lasem w Murzasichlu. Z ośrodka widok na Tatry Słowackie, Wysokie i Gie-
wont. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sale świetlicowe, dużo zielonego 
terenu, zadaszony grill.

PROGRAM

Pojedynki na Laser X. To niesamowita gra high-
-tech. Blastery mają zasięg 60 metrów, a kamizelka 
z czujnikiem zlicza celne strzały. Kolorowe efekty 
świetlne oraz dźwięki stereo z pewnością będą 
dodatkową atrakcją. Możesz robić uniki, aby nie 
zderzyć się z nadciągającymi promieniami.

Turniej gier VR. NOWOŚĆ – konsole PS4 z przy-
stawką Virtual Reality. Dzięki goglom VR przenie-
siemy się dosłownie w odległe galaktyki, np. w grze 
Super Stardust Ultra!

PS4 i PS3. Gramy zarówno single, jak i w trybach 
sieciowych. W zależności od upodobań od wyści-
gów miejskich w Need for Speed po najnowszą 
Fifę 2018. Dla tych bardziej doświadczonych – 
BattleFront!

Kanon prawdziwego gracza. Proponujemy naj-
bardziej popularne planszówki wszechczasów. 
Monopoly, Scrable, Jungle Speed, Carcassonne, 
Dixit – to tylko niektóre nasze pozycje.

Narracyjne gry fabularne. Daj się porwać fantasty-
ce, biorąc udział w narracyjnych grach RPG. Poznaj 
bogactwo systemów, stwórz własną postać, zagraj 
w wybranej konwencji.

Magia kart. Gry karciane uczą myślenia i szyb-
kiego podejmowania decyzji, ale służą również 
do robienia zadziwiających sztuczek, a także 
wróżenia. Poznaj różne tricki, by móc zaskakiwać 
swoich znajomych.

Mam pomysł. Jeśli wydaje ci się, że znasz już 
wszystkie najfajniejsze gry, warto spróbować te-
raz wymyślić własną. Uruchom wyobraźnię i twórz, 
przetestujemy ją wspólnie.

Ponadto w programie:
 � park linowy Stary Bór
 � zajęcia łucznicze – trening i turniej obozowy
 � uroki Murzasichla – górskie spacery, zakupy 
na Krupówkach

 � turnieje gier komputerowych i sportowych
 � gry terenowe
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � zajęcia integracyjne
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 �  turnieje sportowe

obóz cyBer gracza

No
woŚĆ



Autor Programu:

Armida Cisowska
kierownik, wychowawca, 
pasjonatka tańca, jazdy 
konnej, podróży, folkloru, 
mistyki i wierzeń
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#hoKuSpokus  #quIdDItch  #magiagór  #czaroDzieje

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Tatralandii – 150 zł
 � wycieczka do Morskiego Oka – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

wAkacyjna szKołA mAgIi

ZAKWATEROWANIE www.dompodlasem.com.pl
Pensjonat Dom pod Lasem w Murzasichlu. Z ośrodka widok na Tatry Słowackie, Wysokie i Gie-
wont. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sale świetlicowe, dużo zielonego 
terenu, zadaszony grill.

PROGRAM

Lekcje wróżbiarstwa. Metody przepowiadania 
przyszłości według profesor Trelawney: chiroman-
cja, fusy, szklane kule.

Magiczne pismo. Zgłębimy tajniki posługiwania się 
„atramentem sympatycznym” i pisma runicznego.

Druidyzm i magia w kulturach. Celtowie, starożytni 
magowie z zachodu i ze wschodu, feng shui oraz 
magia w krajach słowiańskich.

Aurorstwo i energetyka. Czym jest energia poten-
cjalna, skąd ją czerpać, kim jest auror oraz jaka 
aura roztacza się wokół nas?

Noc duchów. W szkole mieszkają zaprzyjaźnione 
dobre duchy i duszki, z którymi przeżyjemy cieka-
we przygody.

Opieka nad magicznymi stworzeniami. Zapozna-
my się z podręcznikiem Magiczne zwierzęta i jak je 
znaleźć i stworzymy atlas fantastycznych zwierząt.

Sztuka iluzji. Hokus-pokus – różdżki w ruch! Na-
uczymy się kilku magicznych sztuczek.

Alchemia. Ciekawe eksperymenty, wybuchowe 
niespodzianki i inne ciekawostki.

Nauka latania. Dzięki specjalnemu trenażerowi na-
uczymy się latania na miotle. Utrzymanie równowa-
gi, odpowiednia pozycja i oczywiście odrobina magii.

Rozrywki czarodziejów. Turniej „królewskiej gry”, 
czyli szachów oraz obozowe rozgrywki quidditcha.

Czarodziejskie atrybuty. Miotła, różdżka, gliniana 
czara oraz puchar – niezbędne atrybuty czarodzie-
ja zrobimy sami!

Ochrona przed czarną magią. Stworzymy własne 
magiczne amulety oraz runy ochronne.

Magia natury. Magiczna księga lecznictwa stwo-
rzona z darów natury.

Astronomia. Sekrety Księżyca, życie w kosmosie 
i mapa nieba.

Metalowa magia. Wykrywacz metalu – poszukiwa-
nia skarbu z niezwykłym urządzeniem.

Ponadto w programie: górskie wycieczki, wie-
czorne ognisko z pieczeniem kiełbasek, zajęcia 
integraycjne i sportowe, dyskoteki z motywem 
przewodnim, gry terenowe, wieczorki filmowe 
z Harrym Potterem.



Autor Programu:

Dominika Wąsik
absolwentka Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu 
Pedagogicznego, artystka 
malarka, z pasji grafik 
komputerowy
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#ArtyStA  #sztuka  #warsztAty  #inSpirAcje

ZAKWATEROWANIE www.willa.pieniny.net.pl
Willa Pienińska w Kluszkowcach. Kameralny i rodzinny obiekt położony w samym sercu Pienin 
nad Jeziorem Czorsztyńskim. Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5- osobowych z łazienkami. 
Do dyspozycji Uczestników jadalnia, 2 sale zajęciowe, grill, ogrodzony teren rekreacyjny, ogród.

PROGRAM

Pieniny okiem artysty. Zapraszamy na cykl 
warsztatów rysunkowych, malarskich i rękodzieła 
artystycznego inspirowany motywami górskimi. 
Poznamy dzieła lokalnych artystów, będziemy 
tworzyć pejzaże i krajobrazy w plenerze.

Plenery. Wybierzemy się na górę Wdżar, w rejs 
statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim i do Zam-
ku Czorsztyn. Będziemy obserwować przyrodę 
i uwieczniać jej piękno.

ABC sztuk plastycznych. Warsztaty artystyczne 
rozpoczniemy od prezentacji najciekawszych dzieł 
sztuki, narzędzi i technik. Praktyczne wprawki 
z perspektywy, zasady kompozycji, umiejętności 
doboru kolorów i cieniowania. Doskonalić będzie-
my szkicowanie i różne techniki rysunkowe. Zro-
bimy ilustracje do ulubionych książek i zabawne 
komiksy, śmieszne karykatury, obozowe plakaty 
i pocztówki z wakacji.

Rzeźba. Świat gliny, gipsu i masy solnej daje wiele 
radości i pozwala na rozwój zdolności manualnych. 
Poznamy właściwości i możliwości, jakie daje nam 
gips, masa solna, modelina i papier mâché.

Galeria. Nasze prace będziemy prezentować 
w obozowej galerii sztuki, na fotorelacji oraz na 
finałowym wernisażu.

Górskie wycieczki. Podczas górskiego spaceru 
pod opieką przewodnika będzie czas na piknik, 
zabawy integracyjne i poznanie zwierząt, które 
zamieszkują najbliższe okolice. Plecak na plecy – 
ruszamy!

Królowa WODA – wakacje nad jeziorem! Kąpieli-
sko nad Jeziorem Czorsztyńskim to dużo pływania, 
zabawy i aktywnego odpoczynku.

Ponadto w programie: zgadywanki i quizy, wie-
czorne czytanie bajek, spacerki górskimi szlakami, 
gry i zabawy integracyjne, dyskoteka przebierana 
z motywem przewodnim, kolacja grillowa z pląsami 
i skeczami, gryt terenowe, seanse najpiękniejszych 
filmów i bajek dla dzieci.

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � aquapark w Białce Tatrzańskiej – 70 zł
 � wycieczka górska na Trzy Korony – 60 zł
 � spływ Dunajcem – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

górSKA przygoDA artystyczNA



Autor Programu:
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Kasia 
Stypułkowska
studentka elektroradiologii, 
miłośniczka gotowania, 
pasjonatka teatru i sztuki, 
optymistka

#słoneczNAkucHNia  #pachnąceZiołA  #czarującySmaK  #buDynIówka

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � aquapark w Białce Tatrzańskiej – 70 zł
 � wycieczka górska na Trzy Korony – 60 zł
 � spływ Dunajcem – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.willa.pieniny.net.pl
Willa Pienińska w Kluszkowcach. Kameralny i rodzinny obiekt położony w samym sercu Pienin 
nad Jeziorem Czorsztyńskim. Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-, 5- osobowych z łazienkami. 
Do dyspozycji Uczestników jadalnia, 2 sale zajęciowe, grill, ogrodzony teren rekreacyjny, ogród.

PROGRAM

Sekrety wytwornego stołu. Podstawy savoir-vi-
vre’u przy stole i lekcja dobrych manier.

Przybornik kuchenny. Poznamy akcesoria do przy-
rządzania pysznych potraw: garnki, miski, deski do 
krojenia, łyżki, łyżeczki, mieszadełka.

Jej wysokość sałatka. Cekawe kombinacje wa-
rzywno-owocowe i przepisy na najbardziej szalone 
sałatki na świecie.

Zdrowe odżywianie. Poznacie piramidę zdrowego 
odżywania się i ułożycie własne dzienne menu.

Książka kucharska. Dobry kucharz trzyma swoje 
kulinarne triki w tajemnicy, ale może zrobicie wyją-
tek i ugotujecie coś wspólnie z rodzicami w domu?

Świąteczne tradycje polskie. Co powinno pojawić 
się na stole w zimowy wigilijny wieczór i co robi 
rzeżucha na wielkanocnym stole?

Przyprawy i zioła. Zasiejemy rzeżuchę, dowiemy 
się jak smakuje cynamon, wanilia czy oregano, 
jakie właściwości ma mięta, do czego dodaje się 
kolendrę i jaki kolor ma curry.

Pizza. Stworzymy własną i wyjątkową mega pizzę: 
od ugniatania ciasta po wrzucanie dodatków.

Kanapeczki i koreczki. Najróżniejsze kompozycje: 
z szynką, serem żółtym, twarożkiem i szczypior-
kiem, pomidorkiem, rzodkiewką, papryką, jajkiem, 
miodem czy nawet z czekoladą.

Kuchnie świata. Tajniki międzynarodowych kulina-
riów. Dowiemy się, jak długi może być makaron, co 
to jest hummus i glony nori.

Desery. Upieczemy kolorowe ciasteczka, zrobimy 
galaretkowe łódeczki i bananowe ślimaczki, a na-
wet lody waniliowe i czekoladowe.

Kuchnia artystyczna. Stworzymy piękne ozdoby na 
stół, dekoracyjne serwetki, a może nawet własne 
pudełko na kanapki do szkoły.

Ponadto w programie:
 � górskie wycieczki – rejs statkiem po Jeziorze 
Czorsztyńskim, tor saneczkowy na górze Wdżar, 
Zamek Czorsztyn

 � gry terenowe, zajęcia integracyjne
 � kąpiele w jeziorze
 � kuchenny bal przebierańców
 � wieczorne czytanie bajek
 � seanse najpiękniejszych filmów i bajek dla 
dzieci

obóz mAłego kucHarza – boN appétit!



Autor Programu:

Mateusz 
Słomkowski
miłośnik biegów górskich 
i ulicznych, pasjonat 
podróży
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#roZgrZewKA  #stylDowolny  #zawoDypływackIe  #technIKa

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.azalia.beskidy.info.pl
OW Azalia w Węgierskiej Górce. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Duży, ogrodzony teren 
zielony, boiska sportowe, basen zewnętrzny, sala fitness, bilard, ping-pong. Reszta obiektów 
sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

PROGRAM

Rozgrzewka na sucho. Jest bardzo ważna i nie 
wolno o niej zapominać. Rozgrzewka może mieć 
różny charakter, a także składać się z różnych 
zestawów ćwiczeń. Instruktorzy przed każdym 
wejściem do wody prowadzić będą przyjemne 
ćwiczenia dostosowane do wieku i możliwo-
ści Uczestników.

Nauka pływania. Będziemy oswajać się z wodą 
i poznawać różne style pływackie – zaczniemy 
od grzbietu, potem przyjdzie czas na kraul (styl 
dowolny). Mali pływacy wykorzystywać będą deski 
i inne pomoce, które ułatwią wykonywanie ćwiczeń. 
Każda lekcja będzie się składać z rozgrzewki na 
lądzie, rozgrzewki w wodzie, ćwiczeń technicznych, 
ćwiczeń rozluźniających, zabawy w wodzie.

Gry i zabawy w wodzie. Wodna piłka siatkowa, 
łowienie krążka, wyścigi z deską – to wszystko 
pomoże nam w doskonaleniu zdolności motorycz-
nych, a przy okazji da dużo dobrej zabawy!

Historia i idole. Prelekcja dotycząca historii pływa-
nia i sylwetki najznakomitszych pływaków świata.

Jak to robią najlepsi. Na podstawie filmowych 
relacji z zawodów pływackich Uczestnicy będą 
mieli okazję przyjrzeć się, jak pływają najlepsi. Na 
koniec obozu zostaną zorganizowane obozowe 
minimistrzostwa pływackie.

Moc atrakcji. Wycieczka kolejką linowo-terenową 
na Górę Żar (ponad 760 m n.p.m.). Na miejscu: park 
linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor sa-
neczkowy. Następnie odwiedziny w Żywcu, a tam 
Zamek Habsburgów i rynek.

Górska wyprawa! Zaopatrzeni w suchy prowiant 
i dobry humor odwiedzimy schronisko PTTK na 
Hali Boraczej. Gwarantujemy piękne widoki i cieka-
we opowieści przewodnika beskidzkiego.

Ponadto w programie:
 � marsze na orientację – naucz się poruszać 
w terenie!

 � zajęcia ogólnosportowe
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � zajęcia integracyjne
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � zabawy i konkursy, turnieje gier drużynowych

obóz przygoDy Z nauką pływania



Autor Programu:

Mateusz 
Słomkowski
miłośnik biegów górskich 
i ulicznych, pasjonat 
podróży
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obóz NAuKi pływania z piłKą nożną

#pływalnIA  #boIsko  #paSjoNującerozgrywKi  #turnieje

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.azalia.beskidy.info.pl
OW Azalia w Węgierskiej Górce. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Duży, ogrodzony teren 
zielony, boiska sportowe, basen zewnętrzny, sala fitness, bilard, ping-pong. Reszta obiektów 
sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

PROGRAM

Rozgrzewka na sucho. Bardzo ważny element, 
o którym nie można zapominać. Instruktorzy 
przed każdym wejściem do wody prowadzić 
będą ćwiczenia dostosowane do wieku i możli-
wości Uczestników.

Nauka pływania. Będziemy oswajać się z wodą 
i poznawać różne style pływackie – zaczniemy 
od grzbietu, potem przyjdzie czas na kraul (styl 
dowolny). Wykorzystamy deski i inne pomoce, 
które ułatwią wykonywanie ćwiczeń.

Gry i zabawy w wodzie. Wodna piłka siatkowa, 
łowienie krążka, wyścigi z deską – to wszystko 
pomoże nam w doskonaleniu zdolności motorycz-
nych, a przy okazji da dużo dobrej zabawy!

Historia i idole. Historia pływania i sylwetki najzna-
komitszych pływaków świata. Kilka słów również 
o triathlonie.

Jak to robią najlepsi. Na koniec obozu zostaną zor-
ganizowane obozowe minimistrzostwa pływackie.

Piłka nożna. Nauczymy cię techniki najlepszego 
wykonywania rzutów karnych, zwodów Messiego 
czy rzuty wolne w stylu Ronaldo. Przygotowanie 
kondycyjne oraz zasady sędziowania meczu.

Drużyna. Nauka pracy w zespole oraz zachowa-
nie zasady fair play. Każdy dobry sportowiec wie, 
że jedynie dobra współpraca całego zespołu jest 
kluczem do sukcesu.

Moc atrakcji. Wycieczka kolejką linowo-terenową 
na Górę Żar (ponad 760 m n.p.m.). Na miejscu: park 
linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor sa-
neczkowy. Następnie odwiedziny w Żywcu, a tam 
Zamek Habsburgów i rynek.

Górska wyprawa! Zaopatrzeni w suchy prowiant 
i dobry humor odwiedzimy schronisko PTTK na 
Hali Boraczej. Gwarantujemy piękne widoki i cieka-
we opowieści przewodnika beskidzkiego.

Ponadto w programie:
 � marsze na orientację – naucz się poruszać 
w terenie!

 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � gry, zabawy i konkursy
 � turnieje gier drużynowych z Uczestnikami in-
nych obozów





Autor Programu:

Karolina Stenka
absolwentka turystyki, 
pasjonuje sie sportem, 
przygodą, aktywnym 
trybem życia oraz 
rodzinnymi Kaszubami
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#girlSpower  #babskIePloteczKi  #KieruneKPrzygoDa  #jurAjSKiewaKAcje

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Blogerki modowe. Będziemy tropić najciekawsze 
nowinki modowe, szukać inspiracji, tworzyć i fo-
tografować własne pomysły na superstylizacje, 
które zamieścimy i opiszemy na naszym blogu.

Fitness & SPA. Tajniki zdrowego odżywiania, owo-
cowe maseczki i koktajle, spotkanie z profesjonal-
ną wizażystką, dzień szalonych fryzur i codzienna 
porcja fajnych ćwiczeń.

Leśny survival. Zbudujemy szałas, nauczymy 
się tropić po śladach różne zwierzęta, rozróżniać 
gatunki jadalnych i trujących roślin oraz rozpa-
lać ognisko.

Handmade. Stworzymy oryginalne cudeńka: kol-
czyki, bransoletki, wzorzyste torby, ramki na zdję-
cia, świeczniki, kosmetyczki, poduszki…

Sama słodycz. Ze smakiem zabierzemy się za pie-
czenie przeróżnych wyśmienitych ciast i ciasteczek 
i zgłębimy tajniki mistrzów cukiernictwa.

Podstawy wspinaczki. Zaczniemy od najprost-
szych szlaków wspinaczkowych, aby stopniowo 
przechodzić na coraz trudniejsze.

Zajęcia linowe. Pokonywanie mostów linowych 
nad przepaściami, zjeżdżanie ze skał, wchodze-
nie po drabince alpinistycznej oraz wspinaczka 
w kominie.

Zamki i warownie. Wspólnie będziemy odkrywać 
historię i tajemnice Szlaku Orlich Gniazd. 

Quad start. Przejażdżka na quadzie spalinowym 
dostosowanym do wieku Uczestniczek. Szkolenie, 
jazda po torze i zadania specjalne.

Jurajskie jaskinie. Schylanie, czołganie, przeci-
skanie przez wąskie szczeliny – a to wszystko 
w ciemnych i wilgotnych jaskiniach, gdzie mrok 
rozpraszają jedynie nasze latarki.

Zagadka szpiegowska. Nowe tajemnice i zagadki 
do rozwiązania… Mamy misję! Udowodnij, że Sher-
lock Holmes też była kobietą!

Ponadto w programie: damski panel dyskusyjny, 
sesja zdjęciowa, zajęcia ogólnosportowe i integra-
cyjne, gry terenowe, wycieczki na basen lub nad 
zalew, dyskoteka z motywem przewodnim, ognisko 
z pieczeniem kiełbasek.

KompAS girlS camp



Autor Programu:

Krzysztof Bułat
absolwent AWF 
w Krakowie, trener UEFA 
C piłki nożnej, instruktor 
pływania, wychowawca
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#boysPower  #beZdzIewczyN  #ADrenaliNA  #jurAjSKaprzygoDA

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dopłat.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � dodatkowe kulki paintballowe - 30 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Wspinaczka. Zaczniemy od najprostszych szlaków 
wspinaczkowych, aby stopniowo przechodzić na 
coraz trudniejsze. Moc emocji i przepiękne wido-
ki gwarantowane!

Zajęcia linowe. Będziemy pokonywać mosty lino-
we nad przepaściami, zjeżdżać ze skał, wchodzić 
po drabince alpinistycznej i próbować wspinaczki 
w kominie!

Quady! Przejażdżka na quadzie spalinowym. Szko-
lenie, jazda po torze i zadania specjalne: slalom, 
próba precyzji prowadzenia i ruszanie na czas.

Paintball. Gra, która uczy maskowania, podcho-
dów, współdziałania w grupie i szybkiego podej-
mowania decyzji.

Piłka nożna. Niczym zawodnicy Mundialu prze-
prowadzimy cykl treningów i zawodów piłkarskich. 
Będziemy też śledzić Mistrzostwa Świata w piłce 
nożnej, kibicować i omawiać najlepsze momenty.

Jurajskie jaskinie. Schylanie, czołganie, przeci-
skanie przez wąskie szczeliny – a to wszystko 
w ciemnych i wilgotnych jaskiniach, gdzie mrok 
rozpraszają jedynie nasze latarki.

Konsole. Na wyposażeniu obozu znajdą się kon-
sole Sony Playstation 3. Aby nieco oderwać się od 
rzeczywistości proponujemy turnieje w Need for 
Speed, Gran Turismo, Nascar, FIFĘ.

Szkoła survivalu. Jak rozpalić ognisko bez pomocy 
zapałek, z czego zbudować szałas, jak zabezpie-
czyć żywność przed dzikimi zwierzętami? Lekcja 
kuchni polowej, rozpoznawanie roślin jadalnych, 
a także nauka tropienia zwierząt po śladach.

Terenoznawstwo i orienteering. Wyznaczanie 
stron świata różnymi, ocenianie odległości i szki-
cowanie mapy, rysowanie znaków topograficznych.

Zamki i warownie. Wśród ruin starych warowni 
i zamków będziemy odkrywać historię i tajemnice 
Szlaku Orlich Gniazd.

Ponadto w programie: męskie kino, strefa gier 
(piłkarzyki, darty, gry karciane i planszowe), team 
building, gry terenowe, ognisko z pieczeniem kieł-
basek, dyskoteka przebierana, wycieczki na basen 
lub nad zalew.

KompAS boys cAmp



Autor Programu:

Karol Kalsztein
prezes Pomorskiego Klubu 
Orientacji HARPAGAN, 
wielokrotny mistrz Polski 
w marszach na orientację, 
trener
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#zmapąpoleSIe  #KompaSwDłoń  #KieruNekjura  #orIentujSię

TERMINY I CENY:

1. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
2. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Razem z Pomorskim Klubem Orientacji HARPA-
GAN zapraszamy na obóz dla wielbicieli marszów 
z mapą i kompasem. PKO HARPAGAN w Gdańsku 
jest m.in. organizatorem Ekstremalnego Rajdu na 
Orientację – Harpagan, imprezy z prawie 30-letnią 
tradycją łączącą w jednym miejscu i czasie elementy 
turystyki piesze i  rowerowej.

Orientowanie mapy. Prawidłowe trzymanie mapy 
to podstawa – nauczysz się prawidłowo zorien-
tować mapę podczas wielu ciekawych zabaw 
biegowych. Będziemy poszukiwać punktów w ta-
jemniczym labiryncie i ustawiać mapę względem 
elementów w terenie.

Kolory i symbole. Pierwszy kontakt z prawdzi-
wą mapą! Udamy się na wspólny spacer w lesie, 
poznamy okolicę i nauczymy się, co dokładnie 
oznaczają symbole na mapie. Dowiemy się, jak 
wyglądają ścieżki i jak rozpoznać gęsty las.

Stwórz własną mapę! Każdy uczestnik stworzy 
swoją mapę terenu ośrodka, używając symbo-
li biegowych.

Jeden moment na zastanowienie. Wspólnie poko-
namy pierwsze trasy ćwicząc nowe umiejętności, 
a potem spróbujemy sił w pierwszym samodziel-
nym treningu!

Ćwiczymy pamięć! Dobra pamięć to przepis na suk-
ces – znane trasy pokonamy bez mapy, weźmiemy 
udział w licznych zabawach biegowych, podcho-
dach i poszukiwaniach punktów kontrolnych.

Kompas – co to takiego? Dowiemy się, do czego 
służy, nauczymy się nim posługiwać i odkryjemy 
tajniki poruszania się na azymut.

Czas na zawody! Zawody to doskonały sposób, by 
sprawdzić nową wiedzę! Czekają nas leśne igrzy-
ska, sprinty po ośrodku, wieczorne rozgrywki po 
zmroku i zabawy z mapą.

Orienteering na dużym ekranie. Najlepsze zawo-
dy, sławy światowej orientacji, szwedzki O-Ringen, 
najciekawsze mapy ze świata.

Ponadto w programie:
 � paintball – gra ucząca maskowania, podcho-
dów i współpracy

 � zajęcia linowe – prawdziwy fun na wysoko-
ściach!

 � wspinaczka, jaskinie i Szlak Orlich Gniazd
 � quady – przejażdżka z adrenaliną
 � zajęcia ogólnosportowe i zdrowe odżywianie
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek

wiek: 
11 – 18 lat

hArpAgan jura – prZygoda 
z mAPą i KompASem

NowoŚĆ



Autor Programu:

Maciej Sokołowski
założyciel BTA Kompas, 
pasjonat sportu, 
informatyk, podróżnik
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#ADrenaliNA  #nocwjaskIni  #pośródSKAłilasów  #jeStSuper

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2199 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2199 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2199 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2199 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2199 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dopłat.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe - 30 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Quady. Będziemy nimi jeździć po specjalnie przy-
gotowanym torze, który sprawi, że nikt nie będzie 
się nudził. Przeprowadzimy zawody w jeździe pre-
cyzyjnej. Zajęcia trwają ok. 30-60 minut na osobę.

Wspinaczka. Dla tych, którzy już mieli okazję się 
wspinać, nasze „wędki” zawisną na drogach o wyż-
szych stopniach trudności, spróbujemy V, może 
VI+... a kto wie, czy nie trudniej.

Zajęcia linowe. Uczestnicy będą m.in. budować 
i pokonywać mosty linowe nad przepaściami, zjeż-
dżać ze skał, spróbują wchodzenia po drabince 
alpinistycznej oraz wspinaczki w kominie.

Akcja adrenalina, czyli off-road! Trudny teren, bło-
to, przeszkody – zabawa na wysokim poziomie! 
Zajęcia trwają ok. 30 minut na osobę.

MAX paintball. To niesamowicie wciągająca gra, 
ucząca maskowania, podchodów, współdziałania 
w grupie, a także szybkiego podejmowania samo-
dzielnych decyzji.

Nocna przygoda. Jedną noc spędzicie w terenie 
albo na specjalnie przygotowanym polu namioto-
wym (namioty typu igloo) lub w prawdziwej jaskini. 
Co wolicie?

Zamki i warownie. Na Uczestników czekają wypra-
wy w poszukiwaniu historii Orlich Gniazd.

Speleologia. Eksploracja jaskiń dostarcza niesa-
mowitych wrażeń – czasami trzeba się schylić, 
czołgać lub przeciskać przez wąskie szczeliny.

Zajęcia z pierwszej pomocy. Nasz obozowy lekarz 
opowie, jak zatamować krwotok, zabandażować 
rękę, czy nogę oraz jak postępować w przypad-
ku omdlenia.

Ponadto w programie: zajęcia ogólnosportowe, 
zajęcia integracyjne, gry terenowe i zawody na 
orientację, turnieje gry w siatkówkę i piłkę nożną, 
wycieczki na basen lub nad zalew, dyskoteka z mo-
tywem przewodnim, wieczorne ognisko z piecze-
niem kiełbasek.

wiek: 
13 – 18 latobóz przygoDy mAX na jurze

No
woŚĆ



Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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#wyżej!szybcIej  #ruNmageDon  #ekIpa  #rywAlIzacja

wiek: 
14 – 18 lat projekt jura

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Instruktorzy. Na miejscu poznacie naszych ludzi. 
Sprawdzonych, znających wszystkie zakamarki Jury. 
Codziennie przedstawią Wam plan na dany dzień. 
Zmagać się będziemy z czasem, emocjami i wła-
snymi słabościami. Będziecie zawierać sojusze, two-
rzyć team i się wspierać. Będziecie też rywalizować. 
Wszystko oczywiście fair play! Za to też będą punkty!

System. Jakie punkty? Dowiecie się w swoim czasie. 
Poznacie system. Czy go wykorzystacie? Zależy tylko 
od Was... Możesz się komunikować z innymi jak chce-
cieŁ insta, snap itd. Tylko czy to Wam pomoże? Na 
pewno – jeśli się wykażesz, będziemy o tym wiedzieć.

Wygrana. Od Ciebie zależy, czym będzie Twoja wy-
grana. Przełamaniem własnych słabości czy może 
poznaniem własnych barier. Na pewno będzie nim 
drużyna. Drużyna, którą stworzycie ze swoją ekipą. 
Wiemy, że obóz to mało. Te przyjaźnie przetrwają 
nie tylko wakacje, one zmienią Was na zawsze 

Głębiej, szybciej
 � speleologia – eksploracja jaskiń
 � nocne marsze na orientację
 � biegi sprawnościowe – runmagedon!
 � quady
 � samochody terenowe
 � zielona taktyka  – przejdziecie podstawowe 
szkolenie w tematach takich jak: wojskowy 

język gestów, maskowanie, patrolowanie dróg 
i terenów otwartych

Wyżej
 � wspinaczka skałkowa
 � zjazdy na linach
 � mosty linowe

Woda
 � przeprawa przez rzekę
 � akcja ratunkowa – pierwsza pomoc w praktyce

Ogień!
 � sztuka przetrwania
 � paintball
 � milsim – połączenie  rozgrywek w paintballa 
z elementami wojskowymi

Misja. Misja specjalna podsumowująca Projekt. 
Finał finałów, emocje, chwała i w końcu relaks  

Więcej
 � zajęcia team buildingowe
 � codzienne treningi kondycyjne
 � nocne gry terenowe
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek 
 � odpoczynek przy muzyce
 � Orle Gniazda – piastowskie budowle obronne – 
stare warownie i legendarne zamki

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dopłat.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe - 30 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

NowoŚĆ



Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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#team  #4x4  #miSja  #dzIejesię!

wiek: 
14 – 18 latprojekt mazury

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

PROGRAM

Instruktorzy. Na miejscu poznacie naszych ludzi. 
Sprawdzonych, znających wszystkie zakamarki 
Mazur. Codziennie przedstawią Wam plan na dany 
dzień. Zmagać się będziemy z czasem, emocja-
mi i własnymi słabościami. Będziecie zawierać 
sojusze, tworzyć team i się wspierać. Będzie też 
rywalizacja fair play.

System. Jakie punkty? Dowiecie się w swoim cza-
sie. Możesz się komunikować z innymi jak chcecie: 
insta, snap itd.

Wygrana. Od Ciebie zależy, czym będzie Twoja 
wygrana. Przełamaniem własnych słabości czy 
może poznaniem własnych barier.

Szybciej
 � nocne marsze na orientację
 � biegi sprawnościowe – runmagedon!
 � quady – ekscytująca jazda na oznakowanym 
i bezpiecznym terenie

 � samochody terenowe – ekstremalne bezdroża, 
jazda 4x4

 � zielona taktyka – wojskowy język gestów, ma-
skowanie, patrolowanie dróg i terenów otwartych

Wyżej
 � zjazdy na linach
 � mosty linowe

Woda
 � skimboarding – odmiana surfingu, polega na 
jeździe (ślizgu) na desce po płytkiej wodzie

 � wyprawa kajakowa po jeziorze Tajty i okolicz-
nych kanałach

 � RIB + przejażdżka na bananie
 � akcja ratunkowa – pierwsza pomoc w praktyce
 � pakiet rozbitka, ucieczka z wyspy

Ogień!
 � sztuka przetrwania – rozpalanie ogniska krzesi-
wem, budowanie schronień, gotowanie na ognisku

 � paintball – gra ucząca maskowania, podcho-
dów, współdziałania w grupie

 � milsim – połączenie rozgrywek w paintballa 
z elementami wojskowymi

Misja. Misja specjalna podsumowująca Projekt. 
Finał finałów, emocje, chwała i w końcu relaks.

Więcej
 � geocaching – gra terenowa z użyciem GPS po-
legająca na odnalezieniu tajemniczych skrytek

 � nauka strzelania z łuku
 � codzienne treningi kondycyjne
 � sport drużynowy
 � nocne gry terenowe
 � odpoczynek przy muzyce
 � wycieczki po okolicy (m.in. Twierdza Boyen)

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Zoo Safari – 70 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � sesja wakeboardingu za motorówką (15 
min.) – 80 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

No
woŚĆ



Autor Programu:

Anna 
Skrzeszewska
licencjonowany trener 
Polskiego Związku 
Jeździeckiego, instruktor 
i sędzia jeździecki
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#KochamKoNie  #horseS  #jeźdzIectwo  #galoP  #skoKiprzezPrzeSzkody

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2199 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2199 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2199 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2199 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2199 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej, opiekę medyczną, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.sakowcowka.pl
Agroturystyka Sakowcówka w Łapinie. Pensjonat położony niedaleko Gdańska. Pokoje 2-, 3-, 4-, 
5-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i tv. Stołówka z wyśmienitą kuchnią domową. Gospo-
darstwo położone z dala od zabudowań, otoczone przepięknym lasem.

PROGRAM

Program realizowany będzie w Szkole Jazdy Kon-
nej As Dream. Ośrodek posiada certyfikat Polskiego 
Związku Jeździeckiego, co potwierdza wyszkolenie 
koni na najwyższym poziomie oraz bezpieczeń-
stwo jazd prowadzonych przez wykwalifikowanych, 
kompetentnych i zawsze uśmiechniętych trenerów 
i instruktorów.

Jazdy konne (ok. 20 h w turnusie) odbywają się 
na podstawie autorskiego programu szkolenia, 
uwzględniającego właściwe szkolenie i udoskona-
lanie dosiadu oraz prawidłowe stosowanie pomocy 
jeździeckich. Celem prowadzonego szkolenia jest 
zapoznanie uczestników z zasadami klasyczne-
go jeździectwa.

Kompleks stajenny zawiera:
 � krytą ujeżdżalnię 25*45
 � dwa place treningowe
 � czworobok konkursowy oraz komplet przeszkód

Grupy treningowe według stopnia zaawanso-
wania:

 � grupa źrebaków zapozna się z zasadami jazdy 
konnej i oszlifuje podstawy

 � grupa kucyków jeździ samodzielnie, ale nie za-
awansowanie (stęp, kłus)

 � grupa pegazów jeździ na zaawansowanym 
poziomie i poznaje tajniki treningu sportowego

Program praktycznych zajęć jeździeckich wzbo-
gacony jest o następujące moduły:

 � rząd i ekwipunek jeździecki
 � budowa jeźdźca i konia
 � zachowania stadne koni – wpływ koni na za-
chowania grupy „HORSE SENSE”

 � day SPA – perfekcyjna opieka i pielęgnacja koni
 � sporty konne – budowanie małego sportowca
 � żywienie koni – od źrebaka do sportowca
 � podstawy woltyżerki – gimnastyka na koniu
 � konno wśród natury – wycieczka konna po la-
sach i jeziorach kaszubskich

Ponadto w programie: wodna zabawa, orientacja 
w terenie, zajęcia integracyjne, aktywnie i twórczo, 
wieczorne kino, ognisko, gry terenowe, wycieczki 
po okolicy, konkursy i quizy, olimpiada sportowa 
na wesoło.

obóz jeźdzIecKiwiek: 
10 – 18 lat



Autor Programu:

Romek Pawłowski
trener II klasy specjalność 
koszykówka, instruktor 
pływania i narciarstwa, 
kierownik obozów
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#baSKetball  #bullS  #Nba  #sneAkerS  #celnyrzut

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.azalia.beskidy.info.pl
OW Azalia w Węgierskiej Górce. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Duży, ogrodzony teren 
zielony, boiska sportowe, basen zewnętrzny, sala fitness, bilard, ping-pong. Reszta obiektów 
sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

PROGRAM

Podstawy koszykówki. Dowiecie się, jak właści-
wie zachować się podczas ataku 1 na 1, jak bronić 
w czasie kontry przeciwnika, jak właściwie ustawić 
atak pozycyjny czy jak poprawnie ustawić obro-
nę strefą.

Technika. Nasi uczestnicy pod okiem trenerów 
rozpoczynać będą trening od dobrze wykonanej 
rozgrzewki, aby następnie skupić się na najważ-
niejszych elementach w grze takich jak: właściwe 
kozłowanie, obroty, pivoty, zastawianie, zwody oraz 
dwutakt. Pokażemy, czym są zagrania typu pick 
and roll lub no look pass.

Taktyka. Nauczymy się, jak skutecznie radzić sobie 
z różnymi rodzajami obrony (każdy swego, strefo-
wa, kombinowana) oraz jak bronić zespołowo, żeby 
osiągnąć zwycięstwo.

Sędziowanie. Nauczycie się właściwie odczytywać 
gesty sędziego. Będziecie mogli wcielić się w rolę 
sędziego podczas jednego z treningów.

Drużyna. Uczestnicy nauczą się rozwijać umie-
jętność współpracy i współdziałania w zespole, 
przedkładać dobro grupy i zespołu ponad interes 
osobisty, polegać na kolegach z drużyny.

Historia i gwiazdy koszykówki. Opowiemy o naj-
większych polskich i światowych gwiazdach ligi ko-
biecej i męskiej. Przyjrzymy się także grze jedynego 
Polaka finalisty w lidze NBA – Marcina Gortata.

Przygotowanie fizyczne. Elementy treningu, które 
pozwolą zwiększyć twoją wytrzymałość i wydol-
ność. Ponadto zaprezentujemy ćwiczenia na siłow-
ni, które poprawią twoją siłę oraz przyspieszenie.

Moc atrakcji. Wycieczka kolejką linowo-terenową 
na Górę Żar (ponad 760 m n.p.m.). Na miejscu: park 
linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor sa-
neczkowy. Następnie odwiedziny w Żywcu, a tam 
Zamek Habsburgów i rynek.

Ponadto w programie:
 � górska wyprawa na Halę Boraczą
 � zajęcia integracyjne
 � marsz na orientację
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � gry, zabawy i konkursy

wiek: 
10 – 16 latobóz KoSZykarSKi



Autor Programu:

Adam Janeczek
instruktor piłki nożnej, 
sędzia, czynny zawodnik, 
specjalista ds. marketingu 
sportowego, matematyk
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#mecz  #Kibice  #piłKawgrZe  #ekStraKlasa  

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.azalia.beskidy.info.pl
OW Azalia w Węgierskiej Górce. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Duży, ogrodzony teren 
zielony, boiska sportowe, basen zewnętrzny, sala fitness, bilard, ping-pong. Reszta obiektów 
sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

PROGRAM

Taktyka. Nauka czytania i treningi w formacjach 
4-4-2, 4-3-3, 4-3-1-2 czy 4-4-1-1. Przećwiczymy po-
prawne wykonywanie rzutu wolnego, rożnego oraz 
karnego. Podpatrzymy też, w jakich formacjach 
grają najsłynniejsze kluby na świecie.

Zasady gry. Oglądając mecz piłkarski masz wąt-
pliwości, czy sędzia prawidłowo ukarał Twojego 
ulubionego piłkarza żółtą kartką? Na to i wiele 
innych pytań odpowiemy w czasie zajęć z reguł 
i zasad dotyczących sędziowania.

Doskonalenie umiejętności technicznych. Pro-
wadzenie piłki (w truchcie, pełnym biegu, przy 
przeciwniku, lepszą i gorszą nogą), przyjęcia (ze 
zmianą kierunku biegu, pod presją, sytuacyjne), 
podania (na jeden kontakt, krótkie, długie, prosto-
padłe), dośrodkowania, zwody, uderzenia (z ziemi, 
z powietrza, akrobacyjne, sytuacyjne), gra słabszą 
nogą, gra głową, odbiór piłki, wślizgi, zagrania sy-
tuacyjne, gra ciałem.

Drużyna. Nauka pracy w zespole oraz zachowa-
nie zasady fair play. Każdy dobry sportowiec wie, 
że jedynie dobra współpraca całego zespołu jest 
kluczem do sukcesu.

Przygotowanie fizyczne. Uczestnicy poznają zasa-
dy poprawnej rozgrzewki, treningu szybkościowe-
go, stretchingu oraz podstawy odnowy biologicz-
nej. Poznamy podstawowe ćwiczenia rozwijające 
muskulaturę i siłę, a także wzmacniające stawy.

Prelekcje. Zajęcia teoretyczne i projekcje filmowe 
o tematyce piłkarskiej zaciekawią każdego. Mamy 
do dyspozycji mnóstwo materiałów, z których każ-
dy wniesie coś do procesu treningowego.

Moc atrakcji. Wycieczka kolejką linowo-terenową 
na Górę Żar (ponad 760 m n.p.m.). Na miejscu: park 
linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor sa-
neczkowy. Następnie odwiedziny w Żywcu, a tam 
Zamek Habsburgów i rynek.

Ponadto w programie:
 � górska wyprawa na Halę Boraczą
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � marsz na orientację
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � team building, gry, zabawy i konkursy
 � turnieje gier drużynowych

wiek: 
13 – 18 lat obóz piłKi nożnej



Autor Programu:

Maja Pindral
studentka AWF, siatkarka, 
sędzia, trener, od 
niedawna pasjonują ją 
dalekie podróże
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#drużyna  #AtaK  #libero  #tie-breAk  #set  #bloK

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.azalia.beskidy.info.pl
OW Azalia w Węgierskiej Górce. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Duży, ogrodzony teren 
zielony, boiska sportowe, basen zewnętrzny, sala fitness, bilard, ping-pong. Reszta obiektów 
sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

PROGRAM

Podstawy piłki siatkowej. Technika odbić oburącz 
górnych i oburącz dolnych, nauka prawidłowej po-
stawy siatkarskiej. Technika zagrywki dolnej oraz 
tenisowej, zbicia piłki oraz blokowania.

Taktyka. Jak właściwie ustawić linię ataku, gdzie 
powinna znajdować się obrona? Efektywne i dyna-
miczne akcje w ataku, prowadzenie gry obronnej. 
Część zajęć i rozgrywek będzie filmowana i oma-
wiana na zajęciach teoretycznych.

Więcej umiejętności technicznych. Treningi uczą-
ce i poprawiające umiejętności techniczne. Odbicie 
sposobem górnym i dolnym, atak siłowy, kiwka 
czy tzw. plas. Nauczymy się również skutecznej 
gry w obronie.

Sędziowanie. Podstawy komunikacji sędziego ze 
stolikiem sędziowskim. Sprawdzicie się w roli sę-
dziego i przekonacie na własnej skórze, jak trudna 
to sztuka.

Drużyna. Piłka siatkowa jest grą zespołową, w któ-
rej uczestniczy 6 osób. To dzięki odpowiedniemu 
ustawieniu całej drużyny i współpracy pomiędzy 
poszczególnymi zawodnikami jest możliwy sukces.

Na zdrowie! Panel dyskusyjny o zdrowym żywieniu 
oraz na temat szkodliwości używek, stresu i nie-
zdrowego trybu życia.

Gwiazdy piłki siatkowej. Uczestnicy poznają 
sylwetki zwycięskiej drużyny reprezentacji Polski 
w Mistrzostwach Świata z 2014 roku. Na podsta-
wie filmowych relacji z meczów przyjrzymy się 
bliżej organizacji gry różnych zespołów.

Przygotowanie fizyczne. Elementy treningu, któ-
re pozwolą zwiększyć wytrzymałość i wydolność. 
Ćwiczenia na siłowni, które poprawią twoją skocz-
ność oraz przyspieszenie.

Moc atrakcji. Wycieczka kolejką linowo-terenową 
na Górę Żar (ponad 760 m n.p.m.). Na miejscu: park 
linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor sa-
neczkowy. Następnie odwiedziny w Żywcu, a tam 
Zamek Habsburgów i rynek.

Ponadto w programie:
 � górska wyprawa na Halę Boraczą
 � marsz na orientację
 � zajęcia integracyjne, gry, zabawy i konkursy
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � turnieje gier drużynowych

wiek: 
10 – 16 latobóz SiatKarskI



Autor Programu:

Marta Zygmunt
była zawodniczka PZT, 
instruktorka tenisa; złota 
medalistka Akademickich 
Mistrzostw Śląska 
w 2016 r.
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#Kort  #raDwańska  #wimbledoN  #serwujący  #gem

TERMINY I CENY:

1. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
2. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu, dodatkowych 
atrakcji i kosztu wypożyczenia rakiety te-
nisowej.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.azalia.beskidy.info.pl
OW Azalia w Węgierskiej Górce. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Duży, ogrodzony teren 
zielony, boiska sportowe, basen zewnętrzny, sala fitness, bilard, ping-pong. Reszta obiektów 
sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

PROGRAM

Historia i kompendium wiedzy. Przepisy oraz sę-
dziowanie na korcie, ciekawostki z historii tenisa 
i o sprzęcie. Testy praktyczne i teoretyczne spraw-
dzające możliwości.

Techniki uderzeń. Naukę rozpoczniemy od naj-
prostszych technik: forehand, backhand i serwis, 
a skończymy na bardziej skomplikowanych: slajs, 
smecz, drop szot, stop volley, volley itp. Rozegramy 
mecze singlowe, deblowe oraz mixa. Formy trenin-
gu wspomagające trening tenisowy.

Taktyka. Często kluczem do sukcesu jest gra 
„z głową”, dlatego Uczestnicy zapoznają się z pod-
stawami taktyki oraz dobieraniem i zmienianiem 
jej w zależności od sytuacji na korcie.

Sylwetki znanych tenisistów. Sylwetki i osiągnię-
cia najlepszych tenisistów świata. Dowiemy się, 
czym wyróżnia się Wielki Szlem, poznamy sławną 
historię wimbledońskiego turnieju. Wprowadzimy 
oficjalny ranking oraz finalny turniej z klasyczną 
drabinką tenisową i zaaranżowaną konferen-
cją prasową.

Kondycja. Zasady poprawnej rozgrzewki tenisowej, 
treningu wydolnościowego, stretchingu (ćwiczeń 
rozciągających), crossfit oraz podstawy odno-
wy biologicznej.

Moc atrakcji. Wycieczka kolejką linowo-terenową 
na Górę Żar (ponad 760 m n.p.m.). Na miejscu: park 
linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor sa-
neczkowy. Następnie odwiedziny w Żywcu, a tam 
Zamek Habsburgów i rynek.

Górska wyprawa! Zaopatrzeni w suchy prowiant 
i dobry humor odwiedzimy schronisko PTTK na 
Hali Boraczej. Gwarantujemy piękne widoki i cieka-
we opowieści przewodnika beskidzkiego.

Ponadto w programie:
 � marsz na orientację
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � team building, gry, zabawy i konkursy
 � turnieje gier drużynowych

obóz tenIsowywiek: 
12 – 16 lat



Autor Programu:

Natalia Kaperczak
instruktorka fitnessu, 
studentka Politechniki 
Śląskiej, miłośniczka 
aktywnego trybu życia, 
tańca i podróży
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#fitneSslIfeStyle  #boDy  #fit  #cardio  #dieta  

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.azalia.beskidy.info.pl
OW Azalia w Węgierskiej Górce. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Duży, ogrodzony teren 
zielony, boiska sportowe, basen zewnętrzny, sala fitness, bilard, ping-pong. Reszta obiektów 
sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

PROGRAM

Twoja kondycja. Na początku obozu sprawdzimy 
wytrzymałość i sprawność każdego Uczestnika za 
pomocą EUROFITU – Europejskiego Testu Spraw-
ności Fizycznej. Pod koniec obozu Uczestnicy po-
równają swoje wyniki z pierwszego i ostatniego 
dnia zajęć.

Fitness. Różne warianty rozgrzewek, ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, poprawiające kondycję fizycz-
ną, ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną, 
pobudzanie pamięci mięśniowej. Dbanie o stawy 
i ścięgna. Zajęcia z najlepszych fitness klubów, 
m.in. stretching, step, TBC, pilates, body shape, 
aquaaerobik, fitball, body art czy crossfit.

Zumba style. W programie projekcje filmików, 
najpopularniejsze konwencje instruktorów zumby, 
zasady tworzenia i łączenia ćwiczeń fizycznych 
z figurami tanecznymi.

Zumba – choreografie. Odkryjecie urok zumby 
jako tańca nowej generacji i poznacie kroki i figury 
najpopularniejszych tańców.

Zdrowa dieta. Nauczycie się jeść smacznie i zdro-
wo, a przy tym zachować smukłą sylwetkę. Ponad-
to warsztaty kulinarne, forum dietetyczne i quiz 
dotyczący zdrowego żywienia.

Akademia piękna. Warsztaty taneczne (ćwicze-
nia rytmiczne, ćwiczenia wyrabiające odpowied-
nią postawę, płynność i plastykę ruchu) i elementy 
stylizacji (odpowiedni strój do rodzaju sylwetki, 
korygowanie niedoskonałości).

Na basenie. Będzie czas na beztroskie gry i zaba-
wy, aquaaerobik na wesoło i turniej piłki wodnej.

Moc atrakcji. Wycieczka kolejką linowo-terenową 
na Górę Żar (ponad 760 m n.p.m.). Na miejscu: park 
linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor sa-
neczkowy. Następnie odwiedziny w Żywcu, a tam 
Zamek Habsburgów i rynek.

Ponadto w programie:
 � górska wyprawa na Halę Boraczą
 � marsz na orientację
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � team building, gry, zabawy i konkursy
 � turnieje gier drużynowych

letNia Akademia fitneSsu wiek: 
13 – 18 lat



Autor Programu:

Bartek Puzoń
trener personalny, 
od dziecka związany 
ze sportem, sędzia 
koszykówki, jego pasja to 
siłownia i crossfit
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#Ketle  #morniNgworkout  #health  #siłA  #KoNdycja  #intenSywNie

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.azalia.beskidy.info.pl
OW Azalia w Węgierskiej Górce. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Duży, ogrodzony teren 
zielony, boiska sportowe, basen zewnętrzny, sala fitness, bilard, ping-pong. Reszta obiektów 
sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

PROGRAM

Testy. Sprawdzimy kondycję za pomocą Testu 
Coopera i Indeksu Sprawności Fizycznej Zuchory, 
których celem będzie zbadanie ogólnej wytrzyma-
łości i sprawności. Pod koniec obozu Uczestnicy 
porównają swoje wyniki z pierwszego i ostatniego 
dnia zajęć.

Crossfit. Program skupiający się na dziesięciu 
głównych właściwościach fizycznych. Są to: 
układ krążenia, wydolność oddechowa, siła, ela-
styczność, wytrzymałość, zwinność, szybkość, 
koordynacja, równowaga i dokładność. Jeśli lu-
bisz konkretny wycisk i potężny power – to coś 
dla Ciebie!

Idea treningu. Regularny trening poprawia pracę 
serca, kondycję oraz wytrzymałość. W czasie wy-
siłku fizycznego wydziela się endorfina – im więcej 
dasz z siebie, tym będziesz szczęśliwszy!

To nie tylko siłownia. Piłka nożna, siatkówka, ko-
szykówka, unihokej, piłka ręczna czy lekkoatlety-
ka – tutaj również przydają się zajęcia z crossfitu.

Kalistenika. Pokażemy, jak w przyjemny sposób 
ćwiczyć z ciężarami, w tym także z ciężarem two-
jego ciała!

Na zdrowie! Jak powinniśmy się odżywiać, co pić, 
jak ćwiczyć, żeby nie narzekać na złe samopoczu-
cie, bóle mięśni, stawów? Panel dyskusyjny na te-
mat szkodliwości używek, stresu i niezdrowego 
trybu życia.

Energia na cały dzień. Nasi instruktorzy pokażą, 
jak przygotować zdrowe i w pełni naturalne napo-
je izotoniczne oraz koktajle proteinowe, które za-
pewnią dobre nawodnienie organizmu i dostarczą 
dawkę energii na cały aktywny dzień!

Moc atrakcji. Wycieczka kolejką linowo-terenową 
na Górę Żar (ponad 760 m n.p.m.). Na miejscu: park 
linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor sa-
neczkowy. Następnie odwiedziny w Żywcu, a tam 
Zamek Habsburgów i rynek.

Ponadto w programie:
 � górska wyprawa na Halę Boraczą
 � marsz na orientację
 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek
 � team building, gry, zabawy i konkursy
 � turnieje gier drużynowych

obóz croSsfIt & prZygodawiek: 
13 – 18 lat



Autor Programu:
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#beSKiDy  #barAnIAgóra  #naSzlaKu  #wędrówka

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.azalia.beskidy.info.pl
OW Azalia w Węgierskiej Górce. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Duży, ogrodzony teren 
zielony, boiska sportowe, basen zewnętrzny, sala fitness, bilard, ping-pong. Reszta obiektów 
sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

PROGRAM

Obóz wymaga przygotowania fizycznego. Wszyst-
kie wyjścia w góry będą prowadzone przez prze-
wodnika beskidzkiego.

Górskim szlakiem. Jak prawdziwi górscy turyści, 
razem z przewodnikiem, wybierzemy się na kilka 
wyjątkowych wędrówek:

 � Górska Stacja Turystyczna „Słowianka” – schro-
nisko na Hali Słowianka w masywie Romanki 
na wysokości 856 m n.p.m. nad wsią Żabnica

 � Hala Rysianka – rozciąga się na wysokości 
1150 do 1260 m n.p.m., panorama z niej obej-
muje m.in. Pilsko, Babią Górę

 � Pilsko – szczyt jest bardzo popularnym wśród 
turystów miejscem widokowym, z szeroką pa-
noramą na Beskidy Zachodnie, Tatry polskie 
i słowackie

 � Babia Góra (Diablak) – najwyższy szczyt Beski-
dów Zachodnich zaliczany do korony gór Polski

 � Barania Góra – drugi co do wielkości szczyt 
w Beskidzie Śląskim

Babiogórski Park Narodowy. Obszar Babiej Góry 
jest miejscem występowania wielu rzadkich i in-
teresujących gatunków roślin i zwierząt. Poroz-
mawiamy o bezpieczeństwie w górach i ochro-
nie przyrody.

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego. Bardzo 
duże zróżnicowanie geologiczne terenu sprawia, 
że nadaje to tej części gór wyjątkowy urok. Po-
nadto w parku występują liczne jaskinie fliszowe 
czy formacje skalne jak ambony, grzywy i grzędy.

Moc atrakcji. Wycieczka kolejką linowo-terenową 
na Górę Żar (ponad 760 m n.p.m.). Na miejscu: park 
linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor sa-
neczkowy. Następnie odwiedziny w Żywcu, a tam 
Zamek Habsburgów i rynek.

Elementy survivalu. Dowiecie się, jak poradzić so-
bie w trudnych warunkach, rozpalić ognisko bez 
pomocy zapałek, z czego zbudować szałas i jak 
zabezpieczyć żywność przed zwierzętami.

Ponadto w programie: zajęcia integracyjne, zawo-
dy sportowe, wodna zabawa na basenie, marsz 
na orientację, dyskoteki z motywem przewodnim, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry, zabawy i kon-
kursy.

górSKi obóz przygoDy wiek: 
14 – 18 lat

Agnieszka 
Zielińska
turystka z wykształcenia 
i pasji, miłośniczka 
długich spacerów 
i górskich wycieczek



Autor Programu:

Mateusz 
Słomkowski
miłośnik biegów górskich 
i ulicznych, pasjonat 
podróży
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#dyStaNs  #czas  #enDorfiny  #roZgrZewKA  #roZciągaNie

obóz biegowy

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.azalia.beskidy.info.pl
OW Azalia w Węgierskiej Górce. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Duży, ogrodzony teren 
zielony, boiska sportowe, basen zewnętrzny, sala fitness, bilard, ping-pong. Reszta obiektów 
sportowych jest oddalona od ośrodka o około 1 km.

PROGRAM

Testy sprawnościowe. Na początku każdy Uczest-
nik będzie mógł sprawdzić swoją kondycję za po-
mocą profesjonalnych testów, np. Testu Coopera. 
Ponadto sprawdzimy, jaki typ ma... twoja stopa, 
dzięki czemu dopasujemy dla ciebie technikę tre-
ningów.

Budzimy nasze ciało! Każdego dnia przed śniada-
niem nasi wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy 
poprowadzą 15-minutową rozgrzewkę, która bę-
dzie miała na celu zmobilizować wasz organizm do 
lepszej aktywności fizycznej w ciągu dnia.

Biegowa zabawa. Wykorzystamy wszystkie ele-
menty zabawy biegowej: trucht, przebieżki, rytmy, 
piramidę biegową czy interwały.

Pracujemy nad kondycją. Spróbujemy trenigów 
sprinterskich, wytrzymałościowych oraz siły biego-
wej, do których należą podbiegi oraz skipy. Popra-
cujemy nad siłą nóg i całego ciała: piłki oraz taśmy 
fitnessowe, stepy, ketle czy piłkę bosu.

Wycieczka biegowa. W czasie, kiedy inni chodzą 
na wycieczki piesze, my wybierzemy się na wy-
cieczkę biegową. Spróbujemy się zmierzyć z trasą 
do schroniska PTTK na Hali Boraczej.

Prelekcje. Ciekawostki ze świata biegaczy, nie-
zbędna teoria związana z treningami, sylwetki 
najlepszych sportowców.

Gadżety. Opowiemy o nowinkach technicznych 
uznanych firm produkujących sprzęt dla biegaczy.

Plan działania. Na koniec obozu każdy z Uczestni-
ków otrzyma specjalnie przygotowany plan trenin-
gów na najbliższe 2 tygodnie tak, aby doskonalić 
swoją technikę i umiejętności poznane na obozie.

Moc atrakcji. Wycieczka kolejką linowo-terenową 
na Górę Żar (ponad 760 m n.p.m.). Na miejscu: park 
linowy Trollandia, zjeżdżalnia pontonowa i tor sa-
neczkowy. Następnie odwiedziny w Żywcu, a tam 
Zamek Habsburgów i rynek.

Ponadto w programie: zajęcia integracyjne, dys-
koteka z motywem przewodnim, ognisko z piecze-
niem kiełbasek, gry, zabawy i konkursy.

wiek: 
13 – 18 lat

NowoŚĆ



Autor Programu:

Agnieszka 
Zielińska
turystka z wykształcenia 
i pasji, miłośniczka 
długich spacerów 
i górskich wycieczek
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#skImBoArD  #żywIołwoDA  #SuP  #drużyna

wiek: 
14 – 18 latprojekt BałtyK

ZAKWATEROWANIE www.morzerelaks.pl
OW Bałtycki Relaks w Jastrzębiej Górze. Położony 250 m od morza. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Ogrodzony teren zielony, boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, 
sale warsztatowe, kręgielnia, winda.

PROGRAM

Instruktorzy. Nasi instruktorzy znają wszystkie za-
kamarki Jastrzębiej Góry i okolic. Codziennie przed-
stawią Wam plan na dany dzień. Zmagać się będzie-
my z czasem, emocjami i własnymi słabościami.

System. Jakie punkty? Dowiecie się w swoim cza-
sie. Poznacie system. Możesz się komunikować 
z innymi jak chcecie: insta, snap itd.

Wygrana. Od Ciebie zależy, czym będzie Twoja 
wygrana. Przełamaniem własnych słabości czy 
może poznaniem własnych barier.

Szybciej
 � nocne marsze na orientację 
 � biegi sprawnościowe po plaży i lesie – runma-
gedon!

 � quady – ekscytująca jazda na oznakowanym 
i bezpiecznym terenie

 � samochody terenowe – off-road 4x4 w najlep-
szym wydaniu!

Wyżej
Test odwagi. Pokonamy mosty linowe, poćwiczy-
my wchodzenie po drabince alpinistycznej i zjazdy 
na linie. Wysoko pomiędzy drzewami czekać bę-
dzie na nas duża dawka adrenaliny.

Woda
 � skimboard – odmiana surfingu, polega na jeź-
dzie (ślizgu) na desce po płytkiej wodzie

 � SUP! – lekcja pływania z wiosłem na desce
 � akcja ratunkowa – pierwsza pomoc w praktyce
 � spływ kajakowy Piaśnicą do morza
 � wypad do parku wodnego w hotelu Primavera
 � pływanie na bananie 

Ogień!
 � sztuka przetrwania – poznacie podstawowe 
tajniki przetrwania w teorii i w praktyce

 � paintball – prawdziwe emocje pola walki bez 
prawdziwej krwi

 � milsim – połączenie rozgrywek w paintballa 
z elementami wojskowymi

Misja. Misja specjalna podsumowująca Projekt. 
Finał finałów, emocje, chwała i w końcu relaks.  

Więcej
 � trickboard – trening zmysłu orientacji oraz mię-
śni całego ciała

 � warsztaty z kręcenia zajawkowych filmików
 � noc spadających gwiazd na plaży
 � codzienne treningi kondycyjne`
 � nocne gry terenowe
 � wakacyjny clubbing w Jastrzębiej Górze

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 50 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

No
woŚĆ



Autor Programu:

Agnieszka Cheba
menedżer projektu 
Interkamp, koordynator 
obozów z Dawidem 
Kwiatkowskim, teatrolog
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#damąbyć  #girlSpower  #trenDy  #bałtycKiewaKAcje

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 50 zł
 � spływ kajakowy Piaśnicą – 100 zł
 � pływanie na bananie – 50 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.morzerelaks.pl
OW Bałtycki Relaks w Jastrzębiej Górze. Położony 250 m od morza. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Ogrodzony teren zielony, boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, 
sale warsztatowe, kręgielnia, winda.

PROGRAM

Ty i ladies team. Solidny team building na plaży 
i szereg gier, dzięki czemu zaprezentujecie siebie 
i lepiej poznacie dziewczyny z ekipy. Pogadamy 
o swoich zainteresowaniach, marzeniach i planach.

Dzień z savoir-vivrem. Wcielimy się w różne 
postacie i odegramy scenki, które pomogą nam 
zapamiętać najważniejsze prawidła.

Francja-elegancja. Zrobimy totalny przegląd na-
szej garderoby. Poszukamy inspiracji i wymyślimy 
różne stylizacje. Poznamy typologię urody, dobór 
kolorystyki, stylizację włosów i wizaż.

Dance! Warsztaty taneczne, dzięki którym nabie-
rzemy płynności ruchów, poczujemy się piękniejsze 
i nauczymy się kilku fajnych figur i kroków.

Dzień bogini piękna. Nauczymy się robić natu-
ralne kosmetyki, kamuflować niedoskonałości 
urody, a także pogadamy o tym, co nas zachwyca 
w stylizacjach idolek.

Handmade i błyskotki. Podziałamy twórczo robiąc 
ze sznurków modne plecionki na rękę, malując na 
materiałowych torbach plażowych czy też szyjąc 
małe kosmetyczki.

Prezentacja i pewność siebie. Wspólnie popra-
cujemy nad tym, co zrobić, żeby dobrze wypaść 
publicznie i nie dać się tremie, np. podczas prze-
mówienia w szkole, na obozowej scenie czy też 
na... randce.

Akcje-wakacje! Szalone pomysły będziemy wcie-
lać w życie: flash mob, śmieszny filmik na YT czy 
impreza sylwestrowa w środku lata?

Ladies konkursy. Trzy konkursy: na najlepszą 
stylizację, fotograficzny i na najciekawszą wła-
snoręcznie wykonaną bransoletkę ze sznurków. 
Będą nagrody!

Chillout & zabawa: park wodny w hotelu Primave-
ra, Tarzan Park, nocna gra terenowa, gra miejska 
z wątkiem detektywistycznym, turnieje siatkówki 
plażowej, fitness nad brzegiem morza, kąpiele 
w Bałtyku, dyskoteki w różnych klimatach muzycz-
nych, ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem 
piosenek, wieczorne seanse filmowe.

wiek: 
13 – 18 lat lADIeS camp NAD morzem 

NowoŚĆ



Autor Programu:

Agnieszka 
Zielińska
turystka z wykształcenia 
i pasji, miłośniczka 
długich spacerów 
i górskich wycieczek
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#seSjawfalAch  #joggiNgowschoDZieSłońca  #plażingsmażing  #relAkS

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 50 zł
 � spływ kajakowy Piaśnicą – 100 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.morzerelaks.pl
OW Bałtycki Relaks w Jastrzębiej Górze. Położony 250 m od morza. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Ogrodzony teren zielony, boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, 
sale warsztatowe, kręgielnia, winda.

PROGRAM

Przygoda
 � piesze wędrówki brzegiem morza o wschodzie 
i zachodzie słońca

 � survivalowa wyprawa do Lisiego Jaru z lekcją 
orientacji w terenie

 � nocna gra terenowa ze wskazówkami
 � gra miejska z wątkiem detektywistycznym
 � Tarzan Park – niezła zabawa w parku linowym!
 � pływanie na bananie

Sportowe zacięcie
 � SUP! – lekcja pływania na desce
 � liga siatkówki plażowej
 � poranny jogging brzegiem morza
 � olimpiada sportowa z nagrodami
 � fitness w morzu
 � zumba dla chętnych

Chillout
 � wypad do parku wodnego w hotelu Primavera
 � łapanie nadmorskiej opalenizny
 � kąpiele w Bałtyku
 � spacery po Jastrzębiej Górze
 � techniki relaksacyjne z szumem fal w tle
 � wakacyjny clubbing w Jastrzębiej Górze
 � ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem 
piosenek

 � zakupowe szaleństwo w centrum kurortu
 � gry integracyjne i towarzyskie
 � noc spadających gwiazd na plaży
 � wieczorne seanse filmowe

Artystyczne inspiracje
 � tematyczne sesje zdjęciowe
 � wieczór karaoke
 � plener malarsko-rysunkowy
 � konkurs na najlepszą fotę z wakacji

przygoDA & cHIllout naD morzem wiek: 
13– 18 lat



Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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#zwIAtrem  #zajAwKA  #surfujemy  #jeStmoc

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2199 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2199 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2199 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2199 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 50 zł
 � spływ kajakowy Piaśnicą – 100 zł
 � pływanie na bananie – 50 zł
 � Tarzan Park – 40 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.morzerelaks.pl
OW Bałtycki Relaks w Jastrzębiej Górze. Położony 250 m od morza. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Ogrodzony teren zielony, boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, 
sale warsztatowe, kręgielnia, winda.

PROGRAM

Windsurfing w teorii. Poznanie sprzętu (rodzaje 
desek, żagli, masztów i wielu innych elementów), 
nauka prawidłowego taklowania pędnika oraz 
zasady bezpieczeństwa (wszystkie zajęcia pod 
czujnym okiem instruktorów, obowiązkowo w ka-
mizelkach oraz z zabezpieczeniem z brzegu – RIB). 
Ponadto: skąd wieje wiatr i dlaczego nie da się pod 
niego płynąć, co to znaczy, gdy wieje side-shore 
albo offshore, moc hasła ’25 węzłów’ i niezbędne 
informacje z meteorologii. Poznamy się z najwięk-
szymi przyjaciółmi każdego windsurfera, czyli fala-
mi – skąd się biorą i dlaczego są fajne?

Zajęcia praktyczne. W czasie obozu odbędzie 
się 25 godzin zajęć z instruktorem; zapewnia-
my sprzęt. Będziemy uczyć od podstaw, a wraz 
z postępem umiejętności: starty z plaży, z wody, 
wchodzenie w ślizg, pływanie w trapezie, wpinanie 
się w strapy i zwroty przez rufę. Zajęcia odbywa-
ją się w renomowanej szkole FunSurf w okoli-
cach Chałup.

Trening fizyczny. Aby zakwasy nas nie pokonały 
trzeciego dnia i aby ograniczyć ryzyko kontuzji, 
wprowadzimy codzienne poranne rozruchy.

A jak wiatru zabraknie? Gdy zabraknie wiatru lub 
gdy zrobimy sobie przerwę, zaprzyjaźnimy się ze 
skimmboardem oraz pływaniem na deskach SUP. 
Na pewno dobrze będzie też poćwiczyć na trick-
boardzie, a i nie pogardzimy turniejem zośki oraz 
piłki plażowej.

Zajawka. W wolnym czasie będziemy zachwycać 
się oglądając Minds Wide Open czy patrzeć z nie-
dowierzaniem na ekipę z RedBullStorm Chase. 
Zapewniamy, że poziom motywacji do nauki po-
szybuje wysoko!

Ponadto w programie: korzystanie z uroków bał-
tyckich plaż, ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry 
terenowe, dyskoteka z motywem przewodnim, 
zwiedzanie Jastrzębiej Góry, team building, wie-
czory filmowe, quizy, konkursy i turnieje.

wiek: 
13 – 18 lat obóz winDsurfiNgowy





Autor Programu:

Sebastian „Czarnel” 
Jankowski
student informatyki 
i ekonometrii, fan 
muzyki filmowej oraz 
doświadczony Mistrz Gry 
na obozach fabularnych

O
BO

Z
Y

 F
AB

U
LA

R
NE

72

#erpegI  #miStrZgry  #rolePlAyInggAme  #światfantastyKi

 TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1799 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1799 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1799 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1799 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 1799 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, pamiątkową koszulkę, śpiew-
nik, ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY: 
 � paintball – 80 zł
 � Świat Labiryntów - Bliziny – 45 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
OW Przystanek Drzewina. Obiekt położony w miejscowości Drzewina na Kaszubach, wśród lasów, 
pól i łąk. Pokoje 3-, 4-, 5- i 6-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji duża sala sportowo-dydaktyczna, 
jadalnia, boisko sportowe i dużo zielonego terenu rekreacyjnego.

PROGRAM

Prelekcje. Podczas prelekcji poznacie wiele syste-
mów RPG – od post-apokaliptycznych po fantasy. 
Zgłębicie ich mechanikę oraz założenia świata. Pre-
lekcje z elementami praktycznymi nauczą Was wia-
rygodnie odgrywać postać i pozwolą lepiej wczuć 
się w stworzonych wcześniej bohaterów. Poznacie 
także kilka tajników mistrzowania.

Sesje RPG. To tu Uczestnicy wcielą się w wymyślo-
ne przez siebie postaci. Z bezdusznej kartki papieru 
stworzymy żywą istotę z własnym charakterem, 
głosem, przywarami i zaletami.

Warsztaty praktyczne. Przy użyciu prostych rzeczy 
stworzymy przedmioty przydatne na sesji (tzw. 
„handoutów”), np. modele budynków, spersonifi-
kowane karty postaci i inne fantastyczne atrybuty, 
które mogą posłużyć także podczas LARP-a.

LARP. Live Action Role Play – wcielimy się w na-
sze postaci zarówno słowem, jak i całym ciałem. 
Wspólnie stworzymy wyjątkowe stroje, które przy-
dadzą nam się w czasie gry.

Warsztaty teatralne. Dzięki warsztatom teatralnym 
Uczestnicy nauczą się, jak zgłębić tajniki odgrywa-
nia postaci, by była ona żywa i realistyczna. Pomo-
że to wcielić się w postać zarówno na LARP-ach, 
jak i sesjach RPG.

Łucznictwo. Poznacie tajniki, zarówno teoretyczne 
jak i praktyczne, tej odwiecznej sztuki. Będziecie 
również mieli możliwość wypróbować swych sił 
w turnieju łuczniczym!

Szermierka. Korzystając z mieczy otulinowych go-
-now poznacie tajniki szlachetnej sztuki fechtunku: 
techniki ataku i obrony, koordynacja i równowaga 
ciała oraz weźmiecie udział w pojedynkach pod-
czas Kręgu Honoru i Kręgu Zdrady.

Ponadto w programie:
 � teraz Kaszuby! – piękne otoczenie sprzyja two-
rzeniu fabuły

 � gry planszowe i karciane, m.in. Neuroshima Hex, 
Jungle Speed, Ghost Stories, Bang!, Munchkin, 
Dixit, Goblins: Epic Death

 � zajęcia integracyjne i lekcja gry drużynowej

pierwSZA Strefa rPg – 
obóz młoDego gracza

wiek: 
12 – 15 lat



Autor Programu:

Agnieszka „AS” 
Krupińska
inżynier lotnictwa, kierownik, 
wychowawca i mistrzyni 
RPG, uwielbia gry MOBA 
i pluszowe wilkołaki
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#erpegujemy  #AutorSKiSyStemrpg  #tc  #haNdout

obóz rpg tol caleN

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, pamiątkową koszulkę, śpiew-
nik, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY: 
 � paintball – 80 zł
 � Świat Labiryntów - Bliziny – 45 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
OW Przystanek Drzewina. Obiekt położony w miejscowości Drzewina na Kaszubach, wśród lasów, 
pól i łąk. Pokoje 3-, 4-, 5- i 6-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji duża sala sportowo-dydaktyczna, 
jadalnia, boisko sportowe i dużo zielonego terenu rekreacyjnego.

PROGRAM

Sesje RPG. W grach wyobraźni uczestnicy stworzą 
wymyślone przez siebie postaci i będą je odgrywać 
w trakcie przygód prowadzonych przez Mistrzów 
Gry. Co najmniej dwanaście sesji będzie prowa-
dzone w stylu dobranym do oczekiwań graczy, 
w autorskim systemie Tol Calen.

LARP-y. Skrót od Live Action Role Playing Games 
oznacza gry terenowe – wcielanie się w postać 
nie tylko słowem, ale też ubiorem i mową ciała. 
Niektóre z LARP-ów będą związane z fabułą obo-
zów, a inne będą ciekawą odskocznią od Tol Calen.

Prelekcje. Poznacie wiele systemów RPG – od 
klasyków po nowości. Zgłębicie ich mechanikę 
oraz założenia świata. Nauczycie się wiarygodnie 
odgrywać postać i lepiej wczuwać się w bohate-
rów. Poznacie sztuczki, które można stosować jako 
Mistrz Gry w trakcie sesji.

Warsztaty praktyczne. W trakcie zajęć stworzycie 
coś z niczego: z podstawowych materiałów zrobi-
cie zarówno elementy strojów, które wykorzysta-
cie potem na LARP-ach, jak i tzw. „handouty”, czyli 
przedmioty przenikające ze świata wyobraźni do 
świata realnego – akcesoria, rekwizyty czy dodatki 
do strojów.

Łucznictwo. Poznacie tajniki, zarówno teoretyczne 
jak i praktyczne, tej odwiecznej sztuki. Będziecie 
również mieli możliwość wypróbować swych sił 
w turnieju łuczniczym!

Szermierka. Korzystając z mieczy otulinowych go-
-now poznacie tajniki szlachetnej sztuki fechtunku: 
techniki ataku i obrony, koordynacja i równowaga 
ciała oraz weźmiecie udział w pojedynkach pod-
czas Kręgu Honoru i Kręgu Zdrady.

Ponadto w programie:
 � teraz Kaszuby! – piękne otoczenie sprzyja two-
rzeniu fabuły

 � gry planszowe i karciane, m.in. Neuroshima Hex, 
Jungle Speed, Ghost Stories, Bang!, Munchkin, 
Dixit, Goblins: Epic Death

 � zajęcia integracyjne
 � seanse filmów – od fantasy po science-fiction

wiek: 
14 – 20 lat



Autor Programu:

Weronika „Panda” 
Sobczak
studentka gospodarki 
przestrzennej, Mistrz Gry 
i larpowiec, miłośniczka starych 
miast, pasjonatka charakteryzacji
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#żywyteatr  #Kości  #KoStium  #światwyoBrAźni

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, pamiątkową koszulkę, śpiew-
nik, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY: 
 � paintball – 80 zł
 � Świat Labiryntów - Bliziny – 45 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
OW Przystanek Drzewina. Obiekt położony w miejscowości Drzewina na Kaszubach, wśród lasów, 
pól i łąk. Pokoje 3-, 4-, 5- i 6-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji duża sala sportowo-dydaktyczna, 
jadalnia, boisko sportowe i dużo zielonego terenu rekreacyjnego.  

PROGRAM

Sesje RPG. W grach wyobraźni uczestnicy stwo-
rzą postaci i będą je odgrywać w trakcie przygód 
prowadzonych przez Mistrzów Gry. W przygo-
towaniach pomogą specjalnie opracowane kar-
ty postaci.

LARP-y. Live Action Role Play oznacza wcielanie 
się w postać słowem, ubiorem i mową ciała. Nie-
które z LARP-ów będą związane z fabułą obozów, 
a inne – ciekawą odskocznią.

Pisanie LARP-ów. Jak się do tego zabrać, na czym 
skupić, jakie są wymagania i założenia fabuły gry? 
Jak podzielić odpowiedzialność fabularną między 
larpmasterów i ghosty? Jakie są rodzaje LARP-o-
wej mechaniki?

Prelekcje. Poznacie wiele systemów RPG – od 
klasyków po nowości. Zgłębicie ich mechanikę 
oraz założenia świata. Nauczycie się wiarygodnie 
odgrywać postać. Poznacie także sztuczki, które 
można stosować jako Mistrz Gry.

Warsztaty praktyczne. Zrobicie elementy strojów, 
które wykorzystacie potem na LARP-ach, i tzw. 
„handouty”, czyli przedmioty przenikające ze świa-
ta wyobraźni do świata realnego – rekwizyty czy 
dodatki do strojów.

Warsztaty teatralne. Tajniki odgrywania postaci, by 
była ona żywa i realistyczna. Pomoże to wcielić się 
w postać zarówno na LARP-ach, jak i sesjach RPG.

Charakteryzacja. Nauczycie się podstaw postarza-
nia i pracy z różnymi mediami używanymi w cha-
rakteryzacji, od zwykłych farb do twarzy po lateks.

Łucznictwo. Poznacie tajniki, zarówno teoretyczne 
jak i praktyczne, tej odwiecznej sztuki. Będziecie 
również mieli możliwość wypróbować swych sił 
w turnieju łuczniczym!

Szermierka. Korzystając z mieczy otulinowych go-
-now poznacie tajniki szlachetnej sztuki fechtunku: 
techniki ataku i obrony, koordynacja i równowaga 
ciała oraz weźmiecie udział w pojedynkach pod-
czas Kręgu Honoru i Kręgu Zdrady czy gier typu 
Battle czy Capture The Flag.

Ponadto w programie: gry planszowe i karciane, 
zajęcia integracyjne, seanse filmowe od fantasy 
po science-fiction.

wiek: 
14 – 20 lat obóz lArp & rPg



Autor Programu:

Maciej 
Kraszkiewicz
koordynator obozu WFB, 
pasjonat i znawca gier 
bitewnych, kierownik 
obozów
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#grybitewNe  #strAtegia  #KampaNia  #warhammer

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1899 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1899 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1899 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1899 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 1899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, pamiątkową koszulkę, śpiew-
nik, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dopłat.

DOPŁATY:
 � quady – 90 zł
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM 

Fantasy Battle. Ideą tej gry jest umiejętne do-
wodzenie figurkową armią na polu bitwy. Trzeba 
przygotować wojsko i teren. Wszystkie postacie na 
planszy wprzęgnięte są w określoną fabułę i pod-
legają jasnym zasadom walki. Za kolejne zadania 
strategiczne otrzymuje się punkty, dzięki którym 
można rozbudowywać swoją armię. Trzeba myśleć 
perspektywicznie, tak, by zwyciężyć w całej wojnie 
i ponieść jak najmniejsze straty.

WFB (Warhammer Fantasy Battle). Każdy będzie 
mógł wybrać dowodzenie armią pasującą do jego 
temperamentu bitewnego: dla cierpliwych strate-
gów szlachetne, mroczne lub leśne elfy; dla wielbi-
cieli kawalerii, herosów i magii Bretonnia, Imperium 
czy wampiry; a dla preferujących twardą walkę 
krasnoludy, najemnicy, skaveni czy orki.

W40k (Warhammer 40 000). System pod wie-
loma względami podobny do WFB, jednak osa-
dzony w realiach science-fiction, pełen kosmitów, 
potężnych pojazdów bojowych i nowych światów 
czekających na odkrycie.

Sztuka malowania figurek. Otrzymasz do dyspozy-
cji figurki i farby do pomalowania postaci. Możesz 
tym sposobem nie tylko rozwinąć swoje zdolności 
manualne, ale samodzielnie „ubrać” figurkę, której 
będziesz animatorem w dalszej grze.

Kampania. Stań na czele swoich wojsk i rozegraj 
pasjonującą kampanię w jednym z dwóch sys-
temów (WFB lub W40k). Weź udział w wielkich 
bitwach, niespodziewanych rajdach, zasadzkach 
i oblężeniach.

Ponadto w programie:
 � zamki i warownie – wspólne odkrywanie historii 
Szlaku Orlich Gniazd

 � podstawy wspinaczki – Jura to idealne miejsce 
dla tego sportu!

 � orienteering i terenoznawstwo – naucz się po-
sługiwać mapą i kompasem

 � speleologia – czeka na nas mrok jurajskich 
jaskiń 

 � strefa gier planszowych i karcianych, m.in. Car-
cassonne, Jungle Speed, Jenga

 � gry i zabawy integracyjne
 � podchody
 � turnieje gier zespołowych
 � dyskoteka i ognisko

obóz fAntASy Battle wiek: 
12 – 18 lat





Autor Programu:

Jakub Mamet
wieloletni gracz ASG, 
pasjonat i instruktor 
technik militarnych 
i survivalu, miłośnik nart 
i trekkingu
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#baZA  #ADrenaliNA  #taKtyKA  #strzelAmy

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, opiekę medyczną, pamiątko-
wą koszulkę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł), mundur.
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � przepustka: aquapark i chill w Sopocie – 
100 zł

 � strzelanie z broni ostrej – 150 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie max. 6 
osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne (WC, umywalki, pryszni-
ce), OSF, pole paintballowe i duży teren treningowy. Wyżywienie w Przystanku Drzewina. 

PROGRAM

Boot Camp. Każdy gracz ASG musi dbać o kondy-
cję fizyczną. Na początku obozu sprawdzimy się 
na specjalnym torze przeszkód. Każdy dzień obozu 
zaczyna się od zaprawy porannej.

Wyposażenie osobiste. Na czas obozu Uczestnicy 
zostaną wyposażeni w elementy umundurowania 
z demobilu wojsk NATO: spodnie, bluza, nakrycie 
głowy. Podczas rozgrywek ASG wykorzystamy też 
okulary lub gogle ochronne.

Strzelanki ASG. Wypróbujemy różne rodzaje gier 
airsoftowych, nauczymy się sposobów ich organi-
zacji, poznamy zasady bezpieczeństwa i fair play 
i wystrzelimy tysiące kulek! Do dyspozycji mamy 
spory arsenał replik.

Taktyka „zielona”. Działanie w terenie naturalnym. 
Wojskowy język gestów, maskowanie, patrolowa-
nie dróg i terenów otwartych, reakcja na kontakt 
z nieprzyjacielem, manewry taktyczne, zasadzki, 
wycofanie z terenu działań, zakładanie baz polo-
wych oraz rajd na obiekty przeciwnika.

Strzelnica dynamiczna. Uczestnicy będą dosko-
nalić swoje umiejętności z dobywania broni oraz 
dynamicznego strzelania do celu.

Bronioznawstwo. Poznamy budowę, rodzaje i za-
sady bezpiecznego użytkowania broni palnej oraz 
replik, z których będziemy korzystać na obozie.

Serwis ASG. Na zajęciach z serwisowania dowie-
my się o budowie, działaniu, konserwacji i prawidło-
wym przygotowaniu replik do strzelanek.

Finałowy scenariusz. Weźmiemy udział w finało-
wej misji w stylu jednostek specjalnych – patrol 
rozpoznania, działania dywersyjne i przetrwanie 
na wrogim terenie.

Ponadto w programie:
 � podstawy survivalu – poruszanie się w terenie 
i reagowanie na nagłe sytuacje

 � paintball – zamień replikę ASG na marker pain-
tballowy i działaj!

 � InO – impreza na orientację wśród kaszubskich 
lasów

 � przeprawy linowe – nauka pokonywania prze-
szkód w terenie

 � samoobrona – trening pod okiem profesjonal-
nego instruktora

 � podstawy pierwszej pomocy

wiek: 
13 – 18 lat

obóz asg level 1 – 
KorpuS poDstawowy



Autor Programu:

Jakub Mamet
wieloletni gracz ASG, 
pasjonat i instruktor 
technik militarnych 
i survivalu, miłośnik nart 
i trekkingu
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#oBSerwAcjA  #zaSADZKa  #Airsoftgun  #oPeracjeSpecjalne

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, opiekę medyczną, pamiątko-
wą koszulkę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł), mundur.
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � przepustka: aquapark i chill w Sopocie – 
100 zł

 � strzelanie z broni ostrej – 150 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie max. 6 
osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne (WC, umywalki, pryszni-
ce), OSF, pole paintballowe i duży teren treningowy. Wyżywienie w Przystanku Drzewina. 

PROGRAM

Obóz specjalistyczny, wymagający od uczestnika 
wytrzymałości fizycznej oraz psychicznej. Zapew-
niamy bardzo dużą dawkę realizmu podczas pro-
wadzonych zajęć.

Boot Camp. W myśl zasady „trenuj jakbyś walczył” 
kładziemy stały nacisk na ulepszanie kondycji fi-
zycznej. Każdy dzień zaczyna się od zaprawy po-
rannej.

Wyposażenie osobiste. Na czas obozu Uczestni-
cy zostaną wyposażeni w ekwipunek wojsk NATO 
oraz repliki ASG. W trakcie rozgrywek wykorzysta-
my okulary lub gogle ochronne.

Taktyka „zielona”. Prowadzenie działań w tere-
nie naturalnym. Sposoby przemieszczania się 
w terenie, patrolowania, obserwacji, reakcji na 
kontakt z nieprzyjacielem, maskowania, zasadzki, 
manewrów bojowych, wykorzystania środków pi-
rotechnicznych.

Strzelnica dynamiczna. Na zajęciach Uczestnicy 
będą doskonalić swoje umiejętności z dobywania 
broni oraz dynamicznego strzelania do celu.

Taktyka „czerwona”. Transport rannego, spraw-
ne przeprowadzenie i zabezpieczenie miejsca 

ewakuacji. Udzielanie pierwszej pomocy w rejonie 
działań bojowych.

Bronioznawstwo i serwis ASG. Budowa, rodzaje, 
konserwacja i zasady bezpiecznego użytkowania 
broni palnej oraz replik, z których będziemy korzy-
stać podczas szkolenia i misji.

Strzelanki ASG i operacje specjalne. Zasadzki, 
szturmy, przejęcia, zatrzymania, rozpoznania, a tak-
że proste rozgrywki.

Ochrona osób VIP. Sztuka konwojowania, przejęcia 
i zabezpieczania miejsc przebywania osób VIP.

Ponadto w programie:
 � survival – budowanie schronień, poruszanie się 
w terenie, rozpalanie ognisk, wzywanie pomocy

 � zajęcia fizyczne – treningi według zasady train 
how you fight

 � InO – impreza na orientację wśród kaszubskich 
lasów

 � przeprawy linowe – nauka pokonywania prze-
szkód w terenie

 � samoobrona – trening pod okiem profesjonal-
nego instruktora

wiek: 
14 – 18 lat

obóz asg level 2 – grupa 
SzybKiego reagowAnIA



Autor Programu:

Jakub Mamet
wieloletni gracz ASG, 
pasjonat i instruktor 
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i survivalu, miłośnik nart 
i trekkingu

SU
RVIVAL, ASG

, PAINTBALL

79

#strAtegia  #dzIAłAnIAoperacyjne  #miSja  #nowewyzwania

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, opiekę medyczną, pamiątko-
wą koszulkę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł), mundur.
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � przepustka: aquapark i chill w Sopocie – 
100 zł

 � strzelanie z broni ostrej – 150 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie max. 6 
osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne (WC, umywalki, pryszni-
ce), OSF, pole paintballowe i duży teren treningowy. Wyżywienie w Przystanku Drzewina.

PROGRAM

Udział w obozie ma charakter szkolenia wojskowe-
go z wykorzystaniem replik ASG; przeznaczony jest 
dla osób posiadających własny sprzęt.

Boot Camp. Każdy wojownik musi przejść solid-
ny trening fizyczny, więc sprawdzimy się na torze 
przeszkód. Dni zaczynają się od zaprawy porannej.

Pionierka. Zakładanie i planowanie bazy polowej 
i posterunków obserwacyjnych.

Taktyka „zielona”. Działania bojowe w terenie na-
turalnym. Sposoby przemieszczania się na wrogim 
terenie, zastosowanie i wykorzystanie środków pi-
rotechnicznych (granaty dymne i hukowe), patrolo-
wanie, obserwacja, reakcja na kontakt z nieprzyja-
cielem, maskowanie, zasadzki, skryte przenikanie 
przez teren wroga, łamanie tropu.

Strzelnica dynamiczna. Uczestnicy będą dosko-
nalić swoje umiejętności z dobywania broni oraz 
dynamicznego strzelania do celu.

Taktyka „czerwona”. Transport rannego, sprawne 
przeprowadzenie i zabezpieczenie miejsca ewa-
kuacji.

Bronioznawstwo. Budowa, rodzaje, konserwacja 
i zasady bezpiecznego użytkowania broni palnej. 
Usuwanie drobnych usterek z broni na polu walki.

Działania nieregularne. Metody działań partyzanc-
kich oraz jednostek takich jak brytyjskie SAS. Po-
znamy również specyfikę walk w XXI w.

Strzelanki ASG i działania na tyłach wroga. Naj-
ważniejszy element programu. Zasadzki, rozpozna-
nia, przejęcia, stała gotowość bojowa. W praktyce 
poznacie specyfikację działań partyzanckich.

Techniki interwencyjne. Zajęcia poświęcone 
technikom interwencyjnym używanym podczas 
zatrzymania podejrzanego.

Ponadto w programie:
 � survival – budowanie schronień, poruszanie się 
w terenie, rozpalanie ognisk, wzywanie pomocy

 � zajęcia fizyczne – treningi według zasady train 
how you fight

 � InO – impreza na orientację wśród kaszubskich 
lasów

 � przeprawy linowe – nauka pokonywania prze-
szkód w terenie

 � samoobrona – trening pod okiem profesjonal-
nego instruktora

wiek: 
14 – 18 lat

obóz asg level 3 – 
DziałAnIA pArtyzancKie



Autor Programu:

Antoni Janeczek
pasjonat survivalu 
i bushcraftu, wychowawca 
i instruktor harcerski, 
historyk z Pasji, miłośnik 
historii Bliskiego Wschodu
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#wtereNie  #KASZuBy  #ekSpeDycjA  #zmapąikomPasem

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1699 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1699 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1699 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1699 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, opiekę medyczną, pamiątko-
wą koszulkę, śpiewnik, ubezpieczenie NNW 
(10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � przepustka: aquapark i chill w Sopocie – 
100 zł

 � strzelanie z broni ostrej – 150 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie max. 6 
osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne (WC, umywalki, pryszni-
ce), OSF, pole paintballowe i duży teren treningowy. Wyżywienie w Przystanku Drzewina. 

PROGRAM

Zajęcia survivalowe. Tajniki budowania schronień, 
przyrządzania posiłków traperskich, maskowania, 
radzenia sobie w losowej sytuacji bez pieniędzy czy 
smartfona z internetem. Biwaki z noclegami w róż-
norodnym terenie i warunkach oraz dzień kuchni 
naturalnej z nietypowymi potrawami.

Rozpalanie ognia. Uczestnicy będą uczyć się, 
w jaki sposób rozpalać ogień różnymi metodami 
(począwszy od naturalnych po chemiczne), jak od-
powiednio układać stosy ogniskowe w zależności 
od potrzeb, jakim drewnem palić w jakiej sytuacji, 
a także skąd wziąć i jak dbać o rozpałkę.

Paintball. Uczestnicy wyposażeni zostaną w spe-
cjalne ubranie i maski ochronne oraz markery i kulki 
z farbą (300 szt. na osobę). Stoczą walki, które 
pozwolą im nauczyć się planowania i strategicz-
nego myślenia.

Samoobrona. Instruktorzy pokażą, jak obronić się 
podczas napadu, w samochodzie oraz w różnych 
nietypowych sytuacjach.

Zajęcia linowe. Nauka wiązania węzłów, a następ-
nie budowa i pokonywanie mostów linowych nad 
wąwozami i rzeczkami, zastosowanie węzłów 
i splotów lin w pracach obozowych i podczas wę-
drówki w terenie.

Pierwsza pomoc przedmedyczna. Zabezpieczanie 
miejsca wypadku, wykonanie zabiegu reanima-
cyjnego, tamowanie krwotoku, opatrywanie rany, 
unieruchomienie kości itp. Nauczą się także, jak 
zapobiegać częstym przypadkom, np. skurczom, 
otarciom, pęcherzom.

Orienteering. Dzienne i nocne zawody na orienta-
cję. Nauka znaków topograficznych, wyznaczania 
azymutu, rysowania map, oceniania odległości 
poruszanie się w terenie (z mapą i kompasem 
lub bez), nawigowania za pomocą GPS. Poznamy 
też geocaching.

Survival miejski. Warto wiedzieć, jak minimalnym 
kosztem pozyskać w betonowej dżungli jedzenie, 
ubranie czy nocleg.

Pionierka obozowa. Najważniejsze umiejętności: 
robienie łóżka, rozkładanie namiotu, zasady budo-
wania obozu, posługiwanie się saperką, siekierką 
czy piłą.

wiek: 
13 – 18 lat SzkołA przetrwAnIA level 1



Autor Programu:

Antoni Janeczek
pasjonat survivalu 
i bushcraftu, wychowawca 
i instruktor harcerski, 
historyk z Pasji, miłośnik 
historii Bliskiego Wschodu
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#leśnaKuchnia  #wędrówkI  #bytowaniewlesie  #ogIeńiwoda

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1699 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1699 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1699 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1699 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), produkty do przygotowywania po-
siłków, realizację bardzo aktywnego pro-
gramu, opiekę kadry i instruktorów, opiekę 
medyczną w bazie, pamiątkową koszulkę, 
śpiewnik, ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.przystanekdrzewina.pl
Baza namiotowa Przystanku Drzewina na Kaszubach. Namioty 10-osobowe (w namiocie max. 6 
osób), podłogi drewniane i kanadyjki z materacami. Kontenery sanitarne (WC, umywalki, pryszni-
ce), OSF, pole paintballowe i duży teren treningowy. Wyżywienie w Przystanku Drzewina. 

PROGRAM

Uwaga: Szkoła Przetrwania level 2 ma charakter 
obozu wędrownego!

Baza namiotowa. Przystanek Drzewina na Kaszu-
bach, 35 km od Gdańska. Tam zaczynamy i koń-
czymy obóz. Nocować będziemy w namiotach 
i śpiworach w terenie.

Zajęcia survivalowe. Nauczymy się zbudować taki 
szałas, w którym przetrwamy nawet zimą. Dowie-
my się, jak przetrwać na terenach pustynnych. Te-
matyczne biwaki w różnorodnym terenie z nasta-
wianiem na samodzielność. Czasami pożywienie 
będziemy sobie przygotowywali sami w małych 
grupkach, gotując na ogniu.

Rozpalanie ognia. Uczestnicy będą uczyć się roz-
palać ogień różnymi metodami (od naturalnych po 
chemiczne), odpowiednio układać stosy ogniskowe 
w zależności od potrzeb. Obowiązuje zakaz używa-
nia zapałek i zapalniczek.

Paintball. Uczestnicy wyposażeni będą w specjal-
ne ubranie i maski ochronne oraz markery, kulki 
z farbą (300 szt. na osobę). Stoczą walki, które 
pozwolą nauczyć się planowania i strategiczne-
go myślenia.

Samoobrona. Instruktorzy pokażą, jak obronić się 
podczas napadu, w samochodzie oraz w różnych 
nietypowych sytuacjach.

Zajęcia linowe. Nauka wiązania węzłów, a następ-
nie budowa i pokonywanie mostów linowych nad 
wąwozami i rzeczkami, zastosowanie węzłów 
i splotów lin w pracach obozowych i podczas wę-
drówki w terenie.

Pierwsza pomoc przedmedyczna. Zabezpieczanie 
miejsca wypadku, wykonanie zabiegu reanima-
cyjnego, tamowanie krwotoku, opatrywanie rany, 
unieruchomienie kości itp. Nauczą się także, jak 
zapobiegać częstym przypadkom, np. skurczom, 
otarciom, pęcherzom.

Orieentering. Znaki topograficzne, wyznaczanie 
azymutu czy ocenianie odległości – te umiejęt-
ności będziemy ćwiczyć. Dowiemy się też, jak 
wykorzystać zdobycze najnowszej technologii – 
smartfony oraz odbiorniki GPS i co zrobić, gdy 
zawiodą. Poznamy także geocaching.

wiek: 
14 – 18 latSzkołA przetrwAnIA level 2



Autor Programu:

Norbert Koper
instruktor paintballu 
i speedballu, pasjonat 
survivalu i bushcraftu
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#wgruPIeSIłA  #team  #milsim  #strzelAnKi

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, pamiątkową koszulkę, śpiew-
nik, ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dopłat.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � quady – 90 zł
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Paintball. Dynamiczny sport o jasnych zasa-
dach oraz olbrzymim wachlarzu scenariuszy do 
rozegrania. Gracze „uzbrojeni” są w specjalne 
markery strzelające kolorową farbą, mundur oraz 
maski ochronne.

Milsim. Military simulation – scenariusze, które jak 
najwierniej odwzorowują warunki i realia pola walki, 
rozgrywki militarnej czy akcji specjalnej. Zielona 
taktyka, maskowanie, skryte podchodzenie wroga 
i przedzieranie się przez trudny leśny teren.

Pole milsimowe. Gra w terenie, gdzie za przeszko-
dy posłużą nam stosy opon, wojskowe skrzynie 
z nieznanym ładunkiem, beczki czy bunkry, a wróg 
może czyhać na wieżyczce snajperskiej. Urozma-
icenie terenu sprawia, że każdy scenariusz można 
rozegrać w inny sposób.

Speedball. Rozgrywa się na specjalnym polu 
z dmuchanymi przeszkodami, wymaga więcej 
umiejętności technicznych niż klasyczna odmia-
na paintballa.

Turnieje. Oprócz turnieju końcowego, na którym 
Uczestnicy pokazują wszystkie zdobyte przez 
siebie umiejętności, rozegranych zostanie jeszcze 
kilka turniejowych konkurencji. W zależności od 
planu będą to rozgrywki 1 vs 1, 3 vs 3 czy 5 vs 5.

Historia i sprzęt. Uczestnicy dowiedzą się, jak 
rozwijała się popularność paintballa i jakiego uży-
wano sprzętu, będą mieli okazję zobaczyć relacje 
ze współczesnych rozgrywek speedballowych 
i paintballowych. Zajęcia serwisowe.

Wyposażenie uczestnika. Każdy Uczestnik zo-
stanie wyposażony w sprzęt paintballowy taki jak: 
marker, spodnie i bluza ochronna, maska i kulki 
żelowe (2500 szt.).

Ponadto w programie:
 � survival i wycieczki piesze  – masa nowych 
doświadczeń!

 � zajęcia linowe – emocje gwarantowane!
 � orienteering i InO – poruszanie się w terenie
 � speleologia – eksploracja jurajskich jaskiń
 � zajęcia integracyjne
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek

wiek: 
13 – 18 lat obóz pAiNtBallowy level 1



Autor Programu:

Norbert Koper
instruktor paintballu 
i speedballu, pasjonat 
survivalu i bushcraftu
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#taKtyKA  #high-level  #roZgrywka  #drużyna

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów, pamiątkową koszulkę, śpiew-
nik, ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dopłat.

DOPŁATY:
 � dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � quady – 90 zł
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Technika i taktyka. Uczestnicy będą ćwiczyć pra-
widłowe przyjmowanie postaw przy przeszkodach, 
doskonalić drużynowe sposoby przemieszczania 
się po polu oraz komunikację.

Przygotowanie kondycyjne. Każdego dnia odbędą 
się treningi biegowe i wytrzymałościowe: wślizgi, 
skoki, przybieranie odpowiedniej pozycji strzelec-
kiej za przeszkodami na polu oraz umiejętność 
posługiwania się markerami „na sucho”.

Turnieje i rozgrywki. Oprócz turnieju końcowego, 
na którym Uczestnicy pokazują wszystkie zdobyte 
przez siebie umiejętności, rozegramy jeszcze kilka 
turniejowych konkurencji. W zależności od planu 
będą to rozgrywki 1 vs 1, 3 vs 3 czy 5 vs 5.

Sprzęt i serwis. Trendy na rynku sprzętu paintbal-
lowego. Zapoznacie się z charakterystyką różnego 
typu markerów oraz elementami ubioru charak-
terystycznymi dla tej dyscypliny. Poznacie kulisy 
organizacji zawodowych turniejów. Zobaczycie re-
lacje z profesjonalnych rozgrywek speedballowych 
i paintballowych. Zajęcia serwisowe.

Sędziowanie i budowa pola. Będzie się liczyć re-
fleks, spostrzegawczość i umiejętność trafnego 
podejmowania szybkich decyzji. Sprawiedliwe 
sędziowanie jest bardzo ważne w profesjonalnej 
rozgrywce: może się zdarzyć, że trzeba będzie 
nałożyć karę „one for one” za grę ze splatem czy 
wyrzucić kogoś z pola za niesportowe zachowanie.

Paintball. Wrócimy do korzeni paintballa: wybie-
rzemy się na scenariuszową grę leśną! Uczestnicy 
zasmakują wojskowej taktyki, skrytego przenikania 
na teren wroga czy walki partyzanckiej w czasie 
obrony wzgórza.

Wyposażenie uczestnika. Każdy Uczestnik zo-
stanie wyposażony w sprzęt paintballowy taki 
jak: marker, spodnie i bluza chronna, maska i kulki 
żelowe (3000 sztuk dla Uczestnika).

Ponadto w programie: zajęcia integracyjne, gry 
terenowe, wycieczki na basen lub nad zalew, wie-
czorne ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

wiek: 
15 – 19 latobóz SpeedBallowy level 2





Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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#woDA  #wiatr  #nowAPasja  #zabAwa

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Zoo Safari – 70 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gwarek-mazury.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

PROGRAM

Zajęcia żeglarskie. Zasady bezpieczeństwa, nauka 
wiązania węzłów i duża porcja zajęć na wodzie. Do 
dyspozycji nowe jachty Omega.

Punkt adrenalina! Będziecie mieć okazję, aby 
przepłynąć się RIB-em z silnikiem, a także zasma-
kujecie ekstremalnych wrażeń podczas pływania 
na bananie!

Kajaki. W programie obozu krótkie wycieczki ka-
jakowe po jeziorze Tajty. Uczestnicy przejdą prze-
szkolenie na temat bezpieczeństwa na wodzie, 
zachowania w kajaku i techniki wiosłowania, by 
potem udać się na niezapomniane wyprawy.

Tratwy. Jedynie przy pomocy kilku napompo-
wanych dętek, deseczki i paru metrów sznurka 
Uczestnicy zbudują tratwę, która weźmie udział 
w fascynującym wyścigu.

Pontony. Poznaj smak pracy zespołowej. Weź 
udział w zawodach na przepłynięcie pontonem 
określonej odległości w jak najkrótszym czasie!

Park linowy. Park linowy na terenie ośrodka: mosty 
linowe, wchodzenie po drabince alpinistycznej, 14 
przeszkód, m.in. kładki, trapezy, pionowe liny, skok 
indiański, trawers, falochron czy most birmański.

Paintball. Dzieci podczas zajęć wyposażone będą 
w specjalne ubranie i maski ochronne oraz mar-
kery, kulki z farbą (100 sztuk na Uczestnika). Ze 
względu na bezpieczeństwo dzieci wezmą udział 
w zajęciach tylko na strzelnicy.

Zajęcia łucznicze. Strzelanie z łuków sportowych 
do tarcz to nie taka łatwa sprawa. Po wymaga-
jących ćwiczeniach rozegramy minikonkurs na 
strzelca obozu.

Ponadto w programie:
 � leśny survival – poznaj sztukę przetrwania
 � terenoznawstwo i orieentering – nie zgub się 
w lesie

 � meteorologia – nie daj się zaskoczyć pogodzie 
 � kąpiele w jeziorze Tajty
 � wycieczki po okolicy (m.in. Twierdza Boyen 
i most obrotowy na Kanale Łuczańskim)

 � ognisko z szantami i pieczeniem kiełbasek
 � zajęcia integracyjne
 � leśne podchody i gry terenowe
 � dyskoteka przebierana
 � zawody sportowe

wiek: 
7 – 12 latKolonia ŻeglArSKo-przygoDowa



Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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#żAgle  #sPortwoDNy  #omegA  #węzeł

obóz ŻeglArSKo-przygoDowy

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Zoo Safari – 70 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gwarek-mazury.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

OPIS PROGRAMU

Zajęcia żeglarskie. Pływamy na nowych jachtach 
klasy Omega. Trochę teorii: węzły, specjalistyczne 
słownictwo, zasady i etykieta żeglarska.

Punkt adrenalina! Będziecie mieć okazję przepły-
nąć się RIB-em z silnikiem, a także zasmakujecie 
ekstremalnych wrażeń podczas pływania na ba-
nanie!

Kajaki. W programie obozu wycieczki kajakowe po 
jeziorze Tajty i okolicznych kanałach. To doskonały 
moment, żeby lepiej się poznać i zasmakować wa-
kacyjnej przygody w otoczeniu niezwykłej przyrody.

Tratwy. Jedynie przy pomocy kilku napompowa-
nych dętek, desek i paru metrów sznurka będziecie 
mieli za zadanie zbudować tratwę, która weźmie 
udział w pasjonujących wyścigach.

Pontony. Uczestnicy obozu będą mogli spraw-
dzić, co oznacza praca zespołowa. Wezmą udział 
w zawodach na przepłynięcie pontonem określonej 
odległości w jak najkrótszym czasie.

Park linowy. Na Uczestników czekają: mosty lino-
we, wchodzenie po drabince alpinistycznej, 14 prze-
szkód o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, 
m.in. kładki, trapezy, pionowe liny, skok indiański, 
trawers, falochron czy most birmański.

Zajęcia łucznicze. Strzelanie z łuków sportowych 
do tarcz to nie taka łatwa sprawa. Po wymagają-
cych ćwiczeniach, gdy wszyscy już nabiorą wpra-
wy, rozegramy turniej na strzelca obozu.

Paintball. Trzeba szybko działać, podejmować 
trudne decyzje, a czasami nauczyć się przegry-
wać z honorem.

Ponadto w programie:
 � leśny survival – poznaj sztukę przetrwania
 � terenoznawstwo i orieentering – nie zgub się 
w lesie

 � meteorologia – nie daj się zaskoczyć pogodzie 
 � kąpiele w jeziorze Tajty
 � wycieczki po okolicy (m.in. Twierdza Boyen 
i most obrotowy na Kanale Łuczańskim)

 � ognisko z szantami i pieczeniem kiełbasek
 � zajęcia integracyjne
 � leśne podchody i gry terenowe
 � dyskoteka przebierana
 � zawody sportowe

wiek: 
13 – 18 lat



Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór

o
boz

y
 ż

eg
larsk

ie

87

#oPtymIści  #saIliNg  #jeZioro  #hobby

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Zoo Safari – 70 zł
 � paintball – 60 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gwarek-mazury.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

PROGRAM

Nauka taklowania. Uczestnicy nauczą się przygo-
towywać swojego Optimista do wyjścia na wodę: 
jak zamocować maszt, przywiązać rozprze i co 
jeszcze trzeba zrobić przed odcumowaniem.

Teoria żeglarska. Co to jest linia wiatru, czemu 
jacht płynie do przodu, jak ostrzyć i odpadać? Po 
co zabieramy na Optimista miecz i talię? Prze-
pisy wodne: kto ma pierwszeństwo drogi i co to 
jest locja?

Bezpieczeństwo. Poruszanie się po jachcie, za-
chowanie w sytuacjach nietypowych, podczas 
szkwału, co zrobić gdy Optimist się przewróci 
i jak tego unikać.

Pływanie. Uczestnicy schodzić będą na wodę i ćwi-
czyć różne manewry, aby stać się samodzielnymi 
żeglarzami, którzy poprowadzą swoje jednostki 
przez jeziora mazurskie.

Regaty. W czasie obozu rozegrany zostanie cykl re-
gat, zakończony wielkim finałem i rozdaniem nagród.

Szanty i historie żeglarskie. Przy dźwiękach gi-
tary nauczymy się śpiewania szant i przyśpiewek 
żeglarskich, posłuchamy też pasjonujących opo-
wieści, legend i anegdot ludzi wody.

Punkt adrenalina! Będziecie mieć okazję, aby 
przepłynąć się RIB-em z silnikiem, a także zasma-
kujecie ekstremalnych wrażeń podczas pływania 
na bananie!

Meteorologia i mapa nieba. Dowiecie się, jakie wy-
różniamy fale, ile wynosi temperatura wody i jaki 
kierunek ma wiatr. Poznamy sekrety wieczornego 
nieba, by móc planować wielkie żeglarskie wypra-
wy.

Ponadto w programie:
 � kajaki, tratwy i pontony – wycieczki, konkursy 
i wyścigi

 � kąpiele w jeziorze Tajty
 � zajęcia łucznicze – trening i turniej
 � terenoznawstwo i orieentering – szkolenie i za-
wody na orientację

 � zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 � wycieczki po okolicy (m.in. Twierdza Boyen 
i most obrotowy na Kanale Łuczańskim)

 � ognisko z szantami i pieczeniem kiełbasek
 � zajęcia integracyjne
 � leśne podchody i gry terenowe
 � dyskoteka przebierana
 � zawody sportowe

wiek: 
7 – 12 lat

obóz mAłych optymiStów 
na maZuracH



Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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#regAty  #wyścig  #rywAlIzacja  #strAtegia

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Zoo Safari – 70 zł
 � paintball – 60 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gwarek-mazury.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

PROGRAM

Obóz przeznaczony jest dla dzieci, które już umieją 
samodzielnie pływać na Optimistach.

Nauka taklowania. Przygotowanie jachtu do re-
gat w różnych warunkach meteorologicznych, 
strymowanie go do swojego wzrostu i wagi ciała. 
Tricki używane przez profesjonalistów przy taklo-
waniu jachtu.

Żeglarstwo w teorii. Tajniki szybkich zwrotów, 
siły działające na jacht, hamowanie przy mocno 
wychylonym sterze.

Bezpieczeństwo. Poruszanie się po jachcie, za-
chowanie w sytuacjach nietypowych, podczas 
szkwału, co zrobić gdy Optimist się przewróci 
i jak tego unikać.

Zajęcia na jachtach. Ćwiczenie manewrów: omija-
nie bojek, starty, efektywne i szybkie zmiany kursu 
i inne poprawiające warsztat i wyniki w regatach.

Przepisy regatowe. Przeanalizujemy wiele sytuacji 
na wodzie, poznamy przepisy i dowiemy się, jak nie 
powodować sytuacji niebezpiecznych na wodzie.

Regaty. W czasie obozu rozegrany zostanie cykl re-
gat, zakończony wielkim finałem i rozdaniem nagród.

Taktyki regatowe. Co to jest krycie, stożek, górna 
boja, rzut na taśmę? Taktyki na start i okrążanie 
znaków, walka o pozycję, myślenie przestrzenne 
na wodzie, wyprzedzanie przeciwnika.

Punkt adrenalina! Przejażdżka RIB-em z silnikiem 
i pływanie na bananie!

Meteorologia. Podstawowe wiadomości o wia-
trach, skala Beauforta, niebezpieczne dla żegla-
rzy zjawiska pogodowe i ich oznaki, zdobywanie 
i interpretacja komunikatów meteorologicznych.

Ponadto w programie:
 � kajaki, tratwy i pontony – wycieczki, konkursy 
i wyścigi

 � kąpiele w jeziorze Tajty
 � zajęcia łucznicze – trening i turniej
 � terenoznawstwo i orieentering – szkolenie i za-
wody na orientację

 � zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 � wycieczki po okolicy (m.in. Twierdza Boyen 
i most obrotowy na Kanale Łuczańskim)

 � ognisko z szantami i pieczeniem kiełbasek
 � zajęcia integracyjne
 � leśne podchody i gry terenowe
 � dyskoteka przebierana

wiek: 
7 – 12 lat

regatowy obóz optymiStów 
na maZuracH



Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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#patent  #jacht  #sternIK   #maNewry

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu, dodatkowych 
atrakcji, opłat za egzamin i wystawienie pa-
tentu.

DOPŁATY:
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gwarek-mazury.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

PROGRAM

Obóz zakończony jest egzaminem na patent że-
glarza jachtowego.

Budowa jachtu. Nazewnictwo części składowych 
typowego jachtu śródlądowego, zasady posługiwa-
nia się instalacjami jachtowymi, elementy i obsługa 
współczesnego jachtowego silnika przyczepnego.

Przepisy. Wybrane przepisy żeglugowe na śródlą-
dowych drogach wodnych, elementarne przepisy 
na wodach morskich, przepisy portowe, etykie-
ta jachtowa.

Teoria żeglowania. Wiatr rzeczywisty i pozorny, 
kursy jachtu względem wiatru, siły działające na 
jacht, zawietrzność i nawietrzność, współpraca 
żagli, działanie steru czy stateczność jachtu.

Locja. Oznakowanie śródlądowego szlaku żeglu-
gowego, żegluga na rzece, elementarne informacje 
o budowlach hydrotechnicznych, oznakowaniu na-
wigacyjnym wód morskich (system IALA), księgach 
locji, spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych, 
mapach morskich.

Teoria manewrowania. Zasady wykonywania i pla-
nowania manewrów żeglarskich i wyboru drogi 
jachtu (tzw. halsowanie).

Meteorologia. Podstawowe wiadomości o wia-
trach, skala Beauforta, niebezpieczne dla żeglarzy 
zjawiska pogodowe i ich oznaki, komunikaty me-
teorologiczne i ich interpretacja.

Praktyka. Eksploatacja jachtu śródlądowego, 
taklowanie i klar jachtu, obsługa żagli, osprzęt 
i podstawowe urządzenia na jachcie, zasady 
cumowania jachtu, umiejętność wiosłowania, 
obsługa silnika zaburtowego, sprawdzanie stanu 
technicznego jachtu.

Manewrowanie. Zwrot przez sztag, przez rufę, 
odejście i dojście do nabrzeża, alarm „człowiek za 
burtą”, a także stawanie w dryf, dojście i odejście 
od boi, stawanie i zejście z kotwicy.

Ponadto w programie: podstawy kierowania ludź-
mi, prace bosmańskie, ratownictwo.

wiek: 
14 – 18 lat

obóz SzkoleNiowy NA pAtent 
ŻeglArZA jAchtowego



Organizator:

Biuro Turystyczne Kliwer - Szkoła Żeglarstwa
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#poDżAglAmI  #jeZioroBełdaNy  #KaNAłymazurskIe  #szanty

TERMINY I CENY:

1. 23.06 – 05.07.2018 2000 zł
2. 05.07 – 17.07.2018 2000 zł
3. 17.07 – 29.07.2018 2000 zł
4. 29.07 – 10.08.2018 2000 zł
5. 10.08 – 22.08.2018 2000 zł
6. 22.08 – 31.08.2018 1400 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie, wyżywienie 
3 razy dziennie przygotowywane w kuchni 
jachtowej, realizację programu (uwzględ-
niając warunki atmosferyczne), opiekę 
kadry wychowawczo-instruktorskiej, ubez-
pieczenie.
Cena nie zawiera: Transportu, opłat za 
prysznice, WC i ładowania telefonów ko-
mórkowych w portach lub na przystaniach.

DOPŁATY:
 � Świadczenie Gwarancji – Pakiet 
Ochronny Kliwer – 75 zł

ZAKWATEROWANIE
Jachty kabinowe wysokiej klasy Sasanka 660 Supernova. Miejsce zaokrętowania i wyokrętowania: 
Ruciane-Nida. Na każdym jachcie 4-5 uczestników + sternik-wychowawca.

PROGRAM

1. dzień. Przyjazd do Rucianego-Nidy, obiad, po-
dział na wachty, zakwaterowanie na jachtach, za-
poznanie uczestników i kadry z obowiązującymi 
regulaminami i sprzętem. Przepłynięcie na biwak 
na Siekierniak nad jez. Bełdany, ognisko.

2 dzień. Zasady bezpieczeństwa na jachcie, 
sprawdzian pływacki. Nauka i przypomnienie ob-
sługi jachtu. Rejs do Mikołajek, spacer po mieście, 
obozowisko na brzegu jeziora Tałty.

3 dzień. Rejs na Kulę przez Kanały Mazurskie. Na-
uka wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, 
plażowanie. Piracka Uczta, ognisko.

4 dzień. Zajęcia na jachtach, rejs do Giżycka. Ra-
townictwo, rozgrywki sportowe, kąpiele, plażowa-
nie, zwiedzanie Twierdzy Boyen.

5 dzień. Przepłynięcie do Pieczarek nad jeziorem 
Dargin, ćwiczenia z ratownictwa w wodzie, zabawa. 
Teoria żeglowania. Olimpiada sportowa. Wieczór 
opowieści żeglarskich i szant.

6 dzień. Zwiedzanie Kwatery Głównej Niemiec-
kich Wojsk Lądowych (OKH) ze śluzą na Kanale 
Mazurskim, przepłynięcie do Węgorzewa, spacer 
i koncert szantowy.

7 dzień. Rejs do Sztynortu, rozgrywki sportowe 
w siatkówce plażowej, ognisko, nauka szant. Zwie-
dzanie pałacu rodziny Lehndorffów.

8 dzień. Przepłynięcie na Zimny Kąt na łabędzim 
szlaku. Kąpiele, podchody, ognisko.

9 dzień. Rejs do Rydzewa nad jeziorem Bocznym. 
Plażowanie, koncert szantowy.

10 dzień. Przepłynięcie przez kanały na jezioro Tał-
ty. Spacer po Rynie ze zwiedzaniem zamku. Prze-
płynięcie do Starych Sadów, ognisko z szantami.

11 dzień. Przepłynięcie przez jezioro Mikołajskie, 
Śniardwy i Bełdany do przystani w Kamieniu. Kon-
kurs wiedzy o meteorologii.

12 dzień. Rejs przez śluzę Guzianka do biwaku 
Kowalik. Klar jachtów, przygotowania do balu, przy-
witanie orszaku Neptuna, bal kapitański połączo-
ny z chrztem żeglarskim i tradycyjnym ogniskiem 
z szantami.

13 dzień. Przygotowanie do wyjazdu, zdanie sprzę-
tu, pakowanie bagażu, przepłynięcie do ośrodka 
w Rucianem-Nida, zakończenie obozu, obiad.

wiek: 
14 – 19 lat młoDZieżowy rejS turyStycZny



Organizator:

Biuro Turystyczne Kliwer - Szkoła Żeglarstwa
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#żeglArZjachtowy  #załoga  #rejs  #paSja

TERMINY I CENY:

1. 23.06 – 05.07.2018 2100 zł
2. 05.07 – 17.07.2018 2100 zł
3. 17.07 – 29.07.2018 2100 zł
4. 29.07 – 10.08.2018 2100 zł
5. 10.08 – 22.08.2018 2100 zł
6. 22.08 – 31.08.2018 1450 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie, wyżywienie 
3 razy dziennie przygotowywane w kuchni 
jachtowej, realizację programu (uwzględ-
niając warunki atmosferyczne), opiekę 
kadry wychowawczo-instruktorskiej, ubez-
pieczenie.
Cena nie zawiera: Transportu, opłat za 
prysznice, WC i ładowanie telefonów ko-
mórkowych w portach lub na przystaniach.

DOPŁATY:
 � Świadczenie Gwarancji – Pakiet 
Ochronny Kliwer – 75 zł

 � egzamin – 125 zł
 � wystawienie patentu żeglarskiego – 25 zł
 � podręcznik A. Kolaszewski, P. Świdwiński 
Żeglarz jachtowy – 50 zł

ZAKWATEROWANIE
Jachty kabinowe wysokiej klasy Sasanka 660 Supernova. Miejsce zaokrętowania i wyokrętowania: 
Ruciane-Nida. Na każdym jachcie 4-5 uczestników + sternik-wychowawca.

PROGRAM

W trakcie rejsu szkolenie praktyczne i teoretyczne 
na stopień żeglarza jachtowego.

Ruciane-Nida. Podział na wachty, zakwaterowanie 
na jachtach, zapoznanie uczestników z regulami-
nami i sprzętem, sprawdzian pływacki. Pierwsze 
zajęcia na jachtach. Przepłynięcie na biwak na 
Kowalik. Wykład z budowy jachtu.

Siekierniak. Obsługa jachtu, taklowanie, wiosło-
wanie i sterowanie, obsługa żagli, wiązanie pod-
stawowych węzłów. Zajęcia na jachtach: ostrzenie 
i odpadanie. Piracka Uczta, test z budowy jachtów 
i wykład z teorii żeglowania.

Popielno. Pływanie na punkt i zadanym kursem 
względem wiatru. Zwiedzanie stacji PAN i rezerwa-
tu dzikich koni. Rejs po jez. Mikołajskim – manewr 
zwrot przez sztag, przypłynięcie do Mikołajek. Test 
z teorii żeglowania.

Giżycko. Manewry ostrzenia i odpadania oraz 
zwrotu przez sztag. Ratownictwo, rozgrywki 
sportowe. Wykład z przepisów. Twierdza Boyen, 
przepłynięcie na jez. Przystań – manewr zwrot 
przez rufę. Ćwiczenia z ratownictwa w wodzie. Test 
z przepisów. Zwiedzanie bunkrów poniemieckich 
i śluzy na starym kanale, przepłynięcie na Zimny 
Kąt na łabędzim szlaku – doskonalenie zwrotów, 

przygotowanie do manewru człowiek za burtą. 
Wykład z locji.

Ryn. Rejs przez Giżycko do Rynu – manewr czło-
wiek za burtą. Plażowanie, siatkówka plażowa. Test 
z locji. Wycieczka po mieście oraz zamku.

Olszowy Róg. Manewr podejścia do boi i odejścia. 
Wykład z ratownictwa.

Okartowo. Rejs przez jezioro Śniardwy. Manewr 
podejścia do kei i odejścia (na żaglach i silniku). 
Konkurs wędkarski, spacer wzdłuż jez. Tyrkło. Wy-
kład z meteorologii.

Wierzba. Przepłynięcie na jez. Bełdany, biwak. Za-
jęcia na jachtach: doskonalenie poznanych ma-
newrów. Test z ratownictwa i meteorologii.

Kowalik. Przepłynięcie przez śluzę Guzianka, bi-
wak, doskonalenie manewrów. Egzamin teoretycz-
ny i praktyczny. Klar jachtów, przywitanie orszaku 
Neptuna, bal kapitański z chrztem żeglarskim 
i tradycyjnym ogniskiem z szantami.

Ruciane-Nida. Przygotowanie do wyjazdu, zdanie 
sprzętu, pakowanie bagażu, zakończenie obozu.

wiek: 
14 – 19 latSzkoleNiowy rejS młoDZieżowy





Autor Programu:

Monika Kutkowska
zawodowy fotograf 
i plastyk; fotografia jest jej 
pasją życiem i sposobem 
na codzienność
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#paSja  #tworcZoiaKtywnIe  #latowobieKtywie  #roZwijAmysię

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
śpiewnik, pamiątkową koszulkę, ubezpie-
czenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 
60 zł

 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania inte-
grujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogniska, tropie-
nie po śladach, budowanie szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czyli nauka po-
sługiwania się kompasem i mapą, wyznaczanie 
kierunków, orientacja w terenie, szkicowanie 
map terenu i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, biegi na orientację, 
Capture the Flag)

 � górska trasa spacerowa na Trzy Kopce Wi-
ślańskie

 � wypad na skocznię narciarską im. Adama Ma-
łysza

 � wizyta w gospodarstwie agroturystycznym
 � gra miejska w Wiśle
 � zabawa w Przygoda Park

Warsztaty fotograficzne
 � poradnik robienia dobrych zdjęć
 � ABC fotoreportażu – tropimy gorące lato
 � malowanie światłem pod osłoną nocy 
 � zadania fotograficzne: portret, fotografia makro
 � szczypta fotografii tradycyjnej  – magiczna 
camera obscura

Foto plenery
 � górskie wędrówki z aparatem
 � plenerowa sesja zdjęciowa
 � fotoreportaż przyrodniczy na szlaku
 � wieczorne zdjęcia gwieździstego nieba
 � plenery tematyczne: tajemnice gór, uśmiech 
lata, w poszukiwaniu oryginalnej pasji

 � fotografia krajobrazu – tworzenie wakacyjnych 
pocztówek z wakacji

Zabawa, woda i sport
 � wizyta w parku wodnym Tropikana w hotelu 
Gołębiewski

 � talent show – wieczorny konkurs obozowych 
talentów

 � olimpiada sportowa o zachodzie słońca
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � rozgrzewająca zumba

wiek: 
7 – 12 latgórSKA przygoDA Z fotografią



Autor Programu:

Jagienka Zając
wokalistka, pedagog, 
absolwentka UŚ, 
miłośniczka tańca 
i musicali, kierownik 
obozów
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#muZycZnelAto  #śpiewaćKażdymoże  #AktywNie  #prZygoda

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
śpiewnik, pamiątkową koszulkę, ubezpie-
czenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 
60 zł

 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania inte-
grujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogniska, tropie-
nie po śladach, budowanie szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czyli nauka po-
sługiwania się kompasem i mapą, wyznaczanie 
kierunków, orientacja w terenie, szkicowanie 
map terenu i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, biegi na orientację, 
Capture the Flag)

 � górska trasa spacerowa na Trzy Kopce Wi-
ślańskie

 � wypad na skocznię narciarską im. Adama Ma-
łysza

 � wizyta w gospodarstwie agroturystycznym
 � gra miejska w Wiśle
 � zabawa w Przygoda Park

Zajęcia muzyczne
 � ABC początkującego wokalisty, czyli śpiewać 
każdy może

 � zajęcia rytmiczne, żywa orkiestra
 � muzyczne inspiracje, czyli Twoi idole, ulubione 
zespoły i piosenki

 � różne rozgrzewki wokalne
 � muzyczny quiz z nagrodami
 � ćwiczenia kształcące słuch muzyczny
 � kocham śpiewać, czyli przebojowe karaoke
 � nauka prawidłowego oddychania przeponą 
i emisji głosu

 � prezentacja sceniczna, czyli jak dobrze wypaść 
na scenie i nie dać się tremie

 � śpiew solowy, zbiorowy i z podziałem na głosy – 
obozowe opracowania wybranych piosenek

Zabawa, woda i sport
 � wizyta w parku wodnym Tropikana w hotelu 
Gołębiewski

 � talent show – wieczorny konkurs obozowych 
talentów

 � olimpiada sportowa o zachodzie słońca
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � rozgrzewająca zumba

wiek: 
7 – 12 lat górSKA przygoDA Ze Śpiewem



Autor Programu:

Jakub Jurenc
gitarzysta, absolwent 
automatyki i robotyki, 
pasjonat lego, muzyki 
rockowej i folkowej
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#warsztAty  #pleneryzgitarą  #nauKaIzabAwa  #AkustyczNie

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
śpiewnik, pamiątkową koszulkę, ubezpie-
czenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 
60 zł

 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Poczuj smak wakacji z gitarą! Górska polana 
z widokiem na panoramę Wisły, przyroda i instru-
ment w ręce... Czy to nie wymarzony scenariusz 
na naukę gry na gitarze w iście letniej oprawie? 
Superzabawa w dobrym towarzystwie, masa gier, 
zabaw terenowych, gitarowych plenerów i wiele 
innych atrakcji. Na pewno będzie przygodowo, 
aktywnie i muzycznie!

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania inte-
grujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogniska, tropie-
nie po śladach, budowanie szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czyli nauka po-
sługiwania się kompasem i mapą, wyznaczanie 
kierunków, orientacja w terenie, szkicowanie 
map terenu i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, biegi na orientację, 
Capture the Flag)

 � górska trasa spacerowa na Trzy Kopce Wi-
ślańskie

 � wypad na skocznię narciarską im. Adama Ma-
łysza

 � wizyta w gospodarstwie agroturystycznym
 � gra miejska w Wiśle
 � zabawa w Przygoda Park

Zajęcia muzyczne z gitarą
 � zajęcia rytmiczne
 � ABC młodego gitarzysty
 � ćwiczenia kształcące słuch muzyczny
 � w krainie akordów – nauka grania utworów 
akordami dla początkujących gitarzystów

 � prezentacja technik gitarowych, czytanie i gra-
nie z prostych tabulatur

 � przegląd piosenki turystycznej, czyli muzyczne 
plenery

Zabawa, woda i sport
 � wizyta w parku wodnym Tropikana w hotelu 
Gołębiewski

 � talent show – wieczorny konkurs obozowych 
talentów

 � olimpiada sportowa o zachodzie słońca
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � rozgrzewająca zumba

wiek: 
7 – 12 latgórSKA przygoDA Z gItarą



Autor Programu:

Dorota Ałaszewska
pedagog wczesnej edukacji 
z j. angielskim, animator, 
instruktorka tańca 
nowoczesnego, studentka 
ASP
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#roZwijAmypaSje  #wrucHu  #młoDZizDolNi  #cHoreografia

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
śpiewnik, pamiątkową koszulkę, ubezpie-
czenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 
60 zł

 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania inte-
grujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogniska, tropie-
nie po śladach, budowanie szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czyli nauka po-
sługiwania się kompasem i mapą, wyznaczanie 
kierunków, orientacja w terenie, szkicowanie 
map terenu i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, biegi na orientację, 
Capture the Flag)

 � górska trasa spacerowa na Trzy Kopce Wi-
ślańskie

 � wypad na skocznię narciarską im. Adama Ma-
łysza

 � wizyta w gospodarstwie agroturystycznym
 � gra miejska w Wiśle
 � zabawa w Przygoda Park

Zajęcia taneczne*
 � zajęcia rytmiczne i koordynacyjne
 � rozgrzewki taneczne na świeżym powietrzu
 � nauka podstawowych kroków, figur i układów 
tańca nowoczesnego (hip-hop, street dance, 
jazz)

 � zumba kids, czyli połączenie fitnessu z tańcem 
w formie wesołej i dynamicznej zabawy przy 
muzyce

 � układy choreograficzne do ulubionych hitów 
letnich

 � przygotowanie wakacyjnego happeningu ta-
necznego

 � bitwy taneczne w grupach i solo

*  Zajęcia będą odbywać  się zarówno w sali z parkie-
tem i lustrami, jak i w plenerze.

Zabawa, woda i sport
 � wizyta w parku wodnym Tropikana w hotelu 
Gołębiewski

 � talent show – wieczorny konkurs obozowych 
talentów

 � olimpiada sportowa o zachodzie słońca
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � rozgrzewająca zumba

wiek: 
7 – 12 lat górSKA przygoDA Z tańcem



Autor Programu:

Patrycja Rojecka
aktorka-lalkarka, 
logopeda, miłośniczka jogi 
i zdrowego stylu życia
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#scena  #zaDAnIAktorSKie  #improwizacja  #zPrzygoDąnaty

TERMINY I CENY:

1. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
2. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
śpiewnik, pamiątkową koszulkę, ubezpie-
czenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 
60 zł

 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Specjalnie dla Was stworzyliśmy obóz przygo-
dowo-teatralny. Proponujemy program łączący 
przygodę i letnią rekreację z plenerowymi warsz-
tatami teatralnymi, aktywnym wypoczynkiem, gra-
mi terenowymi, zdrową dawką zajęć sportowych, 
beztroską zabawą, i górskimi wycieczkami. Gorąco 
zapraszamy – tym razem do urokliwej Wisły!

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania inte-
grujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogniska, tropie-
nie po śladach, budowanie szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czyli nauka po-
sługiwania się kompasem i mapą, wyznaczanie 
kierunków, orientacja w terenie, szkicowanie 
map terenu i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, biegi na orientację, 
Capture the Flag)

 � górska trasa spacerowa na Trzy Kopce Wi-
ślańskie

 � wypad na skocznię narciarską im. Adama Ma-
łysza

 � wizyta w gospodarstwie agroturystycznym
 � gra miejska w Wiśle
 � zabawa w Przygoda Park

Zajęcia teatralne
 � rozgrzewki teatralne, czyli gry skojarzeniowe, 
budowanie zespołu, zadania na wyobraźnię

 � praca z tekstem, scenki na podstawie zabaw-
nych tekstów literackich

 � emisja głosu i ćwiczenia poprawiające dykcję
 � ruch i prezentacja sceniczna
 � elementarne zadania aktorskie
 � elementy pantomimy i scenki improwizowane
 � przygotowanie fantazyjnego happeningu ulicz-
nego

Zabawa, woda i sport
 � wizyta w parku wodnym Tropikana w hotelu 
Gołębiewski

 � talent show – wieczorny konkurs obozowych 
talentów

 � olimpiada sportowa o zachodzie słońca
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � rozgrzewająca zumba

wiek: 
7 – 12 latgórSKA przygoDA Z teAtrem



Autor Programu:

Katarzyna 
Stypułkowska
studentka 
elektroradiologii, 
miłośniczka gotowania, 
pasjonatka teatru i sztuki 
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#wiemcojem  #gotowaniezPasja  #twórcZo  #mnIAm

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
śpiewnik, pamiątkową koszulkę, ubezpie-
czenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 
60 zł

 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

wiek: 
7 – 12 lat

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Program przygodowy
 � team building, czyli gry, zabawy i zadania inte-
grujące grupę

 � elementy survivalu – rozpalanie ogniska, tropie-
nie po śladach, budowanie szałasów

 � orienteering i terenoznawstwo, czyli nauka po-
sługiwania się kompasem i mapą, wyznaczanie 
kierunków, orientacja w terenie, szkicowanie 
map terenu i nauka znaków topograficznych

 � gry terenowe (podchody, biegi na orientację, 
Capture the Flag)

 � górska trasa spacerowa na Trzy Kopce Wi-
ślańskie

 � wypad na skocznię narciarską im. Adama Ma-
łysza

 � wizyta w gospodarstwie agroturystycznym
 � gra miejska w Wiśle
 � zabawa w Przygoda Park

Zajęcia kulinarne
 � ABC młodego kucharza, czyli co trzeba wiedzieć 
o gotowaniu, pieczeniu, duszeniu i smażeniu

 � owocowe i warzywne pyszności, czyli letnie 
sałatki i koktajle witaminowe

 � słodki kącik – desery, musy, ciasta i ciasteczka 
inspirowane leśnymi przysmakami

 � zdrowo jeść – piramida żywności, zasady pra-
widłowo skomponowanej diety

 � tajniki regionalnej kuchni, czyli góralskie przy-
smaki

 � tworzenie książki z ulubionymi przepisami
 � konkurs młodych mistrzów kuchni na wesoło

Zabawa, woda i sport
 � wizyta w parku wodnym Tropikana w hotelu 
Gołębiewski

 � talent show – wieczorny konkurs obozowych 
talentów

 � olimpiada sportowa o zachodzie słońca
 � gry integracyjne i zabawy towarzyskie
 � quizy i konkursy z wyobraźnią
 � ognisko z kiełbaskami i pląsami
 � wieczorne kino przygodowe
 � dyskoteka przebierana
 � rozgrzewająca zumba

górSKA przygoDA Z gotowAnIem





100

InterkamP to prestiżowy projekt twórczych obozów dla dzieci 
(7-12 lat) i młodzieży (13-19 lat), którym nie brakuje talentu, pasji 
i otwartości na odkrywania świata. Interkampowicze – w nieza-
leżnych grupach wiekowych i tematycznych – biorą udział w in-
tensywnych warsztatach twórczych, prelekcjach, pokazach, even-
tach artystycznych, grach i zabawach. Do dyspozycji Uczestników 
oddajemy bogato wyposażony kompleks sal i pracowni, wysokiej 
klasy sprzęt, a także nasze doświadczenie, fantazję i sprawdzone 
pomysły na interesujący i wartościowy wypoczynek. W najbliższe 
lato zapraszamy do malowniczej Wisły, gdzie czeka na nas spraw-
dzony ośrodek na wyłączność obozów Interkamp.

KADrA. Naszą siłą i dumą jest fantastyczna Kadra Instruktorów, 
Animatorów i Pedagogów z PASJĄ. Wśród nich doświadczeni mu-
zycy, aktorzy, tancerze, plastycy, fotograficy, filmowcy... Ich radość 
tworzenia, wysokie kompetencje, a także metody pracy i pozytywna 
energia sprawiają, że nasi Uczestnicy z sezonu na sezon powracają 
właśnie na obozy Interkamp, by nie tylko rozwijać swoje umiejęt-
ności, ale i spotkać się z barwą Kadrą Interkampu.

pokaz finaŁowy. Wieloletnią tradycją i przede wszystkich 
zwieńczeniem każdego turnusu jest przegląd efektów pracy twór-
czej poszczególnych obozów. W scenariuszu: wystawy, reportaże, 
filmy, spektakle, taneczne show, prezentacje multimedialne, reci-
tale i koncerty. W ostatni wieczór - najbardziej aktywnym twórczo 
Uczestnikom - zostają wręczane nagrody specjalne zwane Inter-
kampkami. Po obozie do rodziców i szkół laureatów wyróżnień 
wysyłane są dedykowane listy gratulacyjne.

ZAPrASZAmy na najlepSZe poD słońcem waKacje z pASją!

Strefa twÓrcza z dawiDem KwiatkowSKim.
W ramach projektu Interkamp od 2014 roku - razem z Dawidem 
Kwiatkowskim, charyzmatycznym wokalistą młodego pokolenia 
i trenerem programu muzycznego Voice Kids - organizujemy uni-
katowe obozy, które nie tylko biją wszelkie rekordy popularności, 
ale też wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów. 

Strefa Twórcza Dawida Kwiatkowskiego to wyjątkowa okazja, by 
pod okiem Idola i najlepszej ekipy Gości With The Band rozwijać 
przeróżne pasje artystyczne (wokalne, taneczne, aktorskie, dzienni-
karskie..) podczas intensywnych warsztatów, poznawać specyfikę 
branży muzycznej „od kuchni”, wziąć udział w nagraniach autorskiej 
piosenki, konkursach, próbach i w teledysku. 

Ponadto każdy obóz to czas nie tylko działań twórczych, ale rów-
nież świetnej zabawy, pięknych emocji, niezapomnianych chwil 
i nawiązywania wieloletnich przyjaźni...

InterkamP - waKAcje Z PasjĄ



Autor Programu:

szalona optymistka

Anna Mrożek Hubert Waljewski Dominika Wąsik

Arek Pokorski „Shredder” 

Monika Kutkowska

Mariusz Myszka

Anna Mikuła

Malwina Laska

Robert Kostecki

Kuba Jurenc

Małgorzata Oleszczuk

Maciej Kwiatkowski

Dawid Stanasiuk

Patryk Wójcik

#góralka  #podróżniczka  
#pedagog_artysta  #film

Jagienka Zając

Andrii Shkapoid

Daria Dąbrowicz

Patrycja Rojecka

Weronika Szczepańska

#aktor  #aktormusicalowy  #wychowawca  
#człowiekuśmiechu  #bombaczad

Pamela Płachtij

Łukasz Grosicki

Hubert Baumann

Magdalena Iwińska

Tomasz Sala

#grafik  #malarz  #turysta  #ekstrawertyk

#muzyk_sesyjny  #produkcjamuzyczna  
#reżyser_dźwięku  #rockowiec

#fotograf  #plastyk  #pasja  #fotorelacje  
#jesteściesuper

#pasjonatLEGO  #fanrobotyki  
#zwiatremwewłosach  #szybkonarolkach  

#miłośnikpodróży

#aktorka  #tancerka  #magistersztuki  
#zyciewpodrozy  #pasja

#studentkaaktorstwa  #rozśpiewana  
#granaczymsięda  #taniec

#człowiekorkiestra  #photo  
#graphicdesigner  #dread  #bear

#gitara  #AutomatykaiRobotyka  
#pasjonatLego  #rock  #folk

#wokalistka  #pozytywnaenergia  #muzyka  
#wychowawca

#muzyka  #gitara  #film  #podróże  
#sercemreżyser

#panZbyszek  #robotyka  #Improv  
#planszówki  #komputery  #animacja  

#pedagogika  #kwiatonators

#tancerz  #instruktor  #zumba  
#pozytywniezakręcony  #inżynier

#muzyka  #śpiew  #pasja  #musical  
#pedagog  #animator

#aktorka  #ASTWroclaw  
#TeatrAdSpectatores

#taniec  #choreografia  #pedagog  
#jumpstyle

#pasja  #radość  #taniec  #pozytywna  
#optymistka  #wege  #marzycielka

#aktorka  #lalkarka  #logopeda  
#wegetarianka  #joga  #żywioł

#muzyka  #taniec  #studentka  
#byłaUczestniczka  #wulkanenergii

#muzyka  #gitara  #pasja  #hokej  #sport

#gitara  #muzyk  #menadżermuzyczny  
#rock  #historiasztuki  #najlepszekawały

#wokalistka  #pedagog  
#akademiamuzyczna  #fortepian  #podróże

#elektronik  #programista  
#członekAGHSpaceSystems  #robotyka  

#podróże  #przygody
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Autor Programu:

Anna Mrożek
grafik i animator filmowy, 
studentka Uniwersytetu 
Pedagogicznego 
w Krakowie, artystka-
podróżniczka

IN
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R
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M
P

wiek: 
7 – 12 lat
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#pędzlewDłoń  #zapAratemnaty  #maliartyści  #wobieKtywie

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 
60 zł

 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

InterkamP juNior - 
plaStyKA & fotogrAfIA

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Przygoda z fotografią. Dowiesz się, jak sprawnie 
posługiwać się aparatem cyfrowym. Zrobimy za-
bawne portrety ulubionych koleżanek, wakacyjną 
pocztówkę z Wisły dla rodziców i sportowy foto-
reportaż z obozowego meczu.

Letnie plenery fotograficzne. Spróbujemy swoich 
sił fotografując ciekawe budynki, bujną przyrodę 
i urokliwe zakątki Wisły.

Sesja zdjęciowa. Zorganizujemy pamiątkowe se-
sje zdjęciowe dla pozostałych obozów Interkamp 
Junior. Nauczymy się, na czym polega efektywna 
współpraca z modelem, użycie blendy, a także jak 
umiejętnie wykorzystać lampy błyskowe.

Wakacyjny fotoreportaż. Będzie okazja na do-
kumentację fotograficzną zajęć innych obozów 
Interkamp. Wybrane zdjęcia znajdą się w finałowej 
prezentacji multimedialnej.

Warsztaty plastyczne. Będziemy malować, ry-
sować, rzeźbić, kleić, wycinać, składać origami, 
a nawet szyć. Stworzymy własną kolekcję prezen-
tów handmade.

Plener rysunkowy. Na polanie tuż obok naszego 
ośrodka, z pomocą kredek pastelowych, ołówko-
wych lub węgla narysujemy wakacyjny krajobraz, 
zachód słońca, portrety i karykatury. Na łonie na-
tury będzie też czas na letni piknik, gry i zabawy.

Przygoda z historią sztuki. Poznamy najsłynniej-
szych malarzy, rzeźbiarzy, rysowników i ich dzieła... 
Może uda nam stworzyć reprodukcję dzieła Picas-
sa lub nieziemski plakat inspirowany pop-artem?

Wystawa. Na zakończenie obozu młodzi artyści 
zaprezentują w wybór swoich najbardziej uda-
nych prac plastycznych i fotografii na zbioro-
wej wystawie.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek



Autor Programu:

Malwina Laska
rozśpiewana w nutach,gra 
na czym się da, zakręcona 
w tańcu, w środku ciągle 
mała, studentka aktorstwa
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#scena  #śpiewamitańczę  #będzIemyAktorami  #lubtaNcerzami

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 
60 zł

 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

InterkamP juNior – teatr 
& taNiec & muZyka

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

ABC sceny. W programie codzienna dawka pojęć, 
terminów i słownictwa, którym posługują się pro-
fesjonalni artyści sceniczni.

Warsztaty teatralne. W ramach zajęć proponu-
jemy elementarne zadania aktorskie, budowanie 
postaci, ćwiczenie pamięci oraz niezapomniane 
improwizacje teatralne.

Słowa, słowa, słowa... Tekst pisany prozą i wier-
szem, sposoby podawania tekstu ze sceny, a także 
ćwiczenia usprawniające aparat mowy, zabawne 
„łamańce językowe” i indywidualne konsultacje.

Warsztaty taneczne. Tańcz hip-hop, zumbę, dan-
cehall, funky, jazz, salsę... Nauka wybranych tech-
nik, podstawowych kroków i figur oraz układów 
tanecznych, choreografie znane z kultowych klipów 
i filmów muzycznych.

Śpiewać każdy może. Poznaj różne warianty roz-
śpiewek, podstawy emisji głosu, techniki prawidło-
wego oddychania przeponą, ćwiczenia rytmicz-
ne, kształcące słuch i wiele innych. Spróbujemy 
zaśpiewać na głosy, a capella, z instrumentem 
i podkładem muzycznym.

Lato talentów. Na młode przyszłe gwiazdy sceny 
czeka spore wyzwanie – udział w konkursie typu 
talent show. Nasza kadra pomoże Ci się przygoto-
wać do tego specjalnego występu.

Muzyczne kino. Po intensywnych warsztatach 
warto wspólnie obejrzeć słynne musicale, fragmen-
ty niezapomnianych koncertów, popisy popstars, 
najlepsze teledyski czy też kultowe filmy muzyczne 
dla młodszej widowni.

Prezentacja sceniczna. Sztuka autoprezentacji, 
sposoby walki z tremą, dobór kostiumu i fryzu-
ry, zasady pracy z mikrofonem, rady dotyczące 
ustawienia się na scenie (wobec partnera, światła, 
widowni).

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek



Autor Programu:

Małgorzata 
Piaskowska
animator kultury, studentka 
ASP, organizatorka 
konwentów, kocha składać 
pterodaktyle z origami
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#czytamirysuję  #popKulturA  #japońskIeklimaty  #DAleKiwschód

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 
60 zł

 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Warsztaty rysunkowe. Podstawy tworzenia ko-
miksów, kadrowania, stosowania światłocienia, 
doskonalenie różnych technik twórczych (kredka, 
akwarela, flamastry). Tworzenie własnych avata-
rów, komiksowe pojedynki.

Kochamy komiks! Będziemy pisać oraz tworzyć 
komiksy. Poszukamy inspiracji w fajnych książ-
kach, bajkach i filmach i narysujemy własne hi-
storie w obrazkach, plakaty i zorganizujemy wy-
jątkową wystawę.

Manga. W programie mangi o japońskich bohate-
rach, czarodziejkach, robotach, a także maratony 
kultowych anime.

Anime. To określenie japońskiego filmu animowa-
nego. Podobnie, jak w przypadku mangi, kreska 
i animacja są bardzo charakterystyczne i wyraźnie 
odróżniają się od innych typów animacji. Poznaj:

 � shōjo – manga dla dziewcząt (np. Mars Sōryō 
Fuyumi)

 � shōnen – manga dla chłopców (np. Naruto Ma-
sashi Kishimoto)

 � mahō-shōjo – o dziewczynkach posiadających 
magiczne moce (np. Czarodziejka z Księżyca Na-
oko Takeuchi)

 � wszelkie gatunki obecne w zachodniej kinema-
tografii (horror, fantasy, historyczne itd.)

Na wesoło. Będzie karaoke, konsole PS3 i PS4, 
a także kilku ciekawostek technologicznych, nauko-
wych i popkulturowych prosto z Japonii XXI wieku.

Pomysły z mangi i anime rodem. Fuji, shoguni, 
samuraje i inne japońskie ciekawostki. W pro-
gramie: wieczorne maratony anime i konkurs na 
najlepszy cosplay.

Filmy natchnione komiksem. Zobaczymy świet-
ne filmy i animacje, które powstały na podstawie 
komiksów. Przyjrzymy się ich bohaterom, kresce 
i ciekawym motywom, a potem urządzimy konkur-
sy i quizy z nagrodami.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

InterkamP juNior – KomikS 
& maNga & AnIme



Autor Programu:

Tomasz Sala
student AGH, członek 
AGH Space Systems; 
pasjonat robotyki, podróży 
i przygód
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#scrAtch  #programowAnIe  #roboty  #gramy!

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 
60 zł

 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Turnieje gier i szczypta sportu. Porządna dawka 
emocji i rywalizacji podczas turniejów gier siecio-
wych, na konsolach PS3 i PS4, a także zdrowa por-
cja ruchu na świeżym powietrzu, czyli piłka nożna 
i sportowa olimpiada na wesoło.

Roboty! Do dyspozycji Lego Mindstorms NXT, 
Lego Mindstorms Education NXT, Mindstorms EV3 
Home 31313. Każdy z zestawów zawiera – oprócz 
tradycyjnych klocków konstrukcyjnych, łączników, 
kółek, silniczków, przekładni oraz czujników dotyku 
i barw – także mikrokomputer i programowalny 
sterownik RCX.

Budowanie robotów. Każdy z Was dostanie szansę 
na skonstruowanie własnego robota. Już teraz za-
stanów się: będzie to solidny Roverobot, wytrzyma-
ły Acrobot czy też niewielki i usłużny Inventrobot?

Programowanie robotów. Możesz zaprogramować 
swojego robota w specjalnym języku RCX Code. 
Jest to graficzny, intuicyjny język programowania, 
który decyduje o zachowaniu robota i sposobie 
reagowania na środowisko zewnętrzne.

Teraz Scratch! Scratch to wizualny język pro-
gramowania, który umożliwia łatwe tworzenie 
interaktywnych historyjek, animacji, gier i muzyki. 
My wykorzystamy Scratch do zrobienia własnych 
gier komputerowych.

RPG maker. Program do tworzenia fabularnych 
gier komputerowych bez znajomości języków 
programowania. W programie tworzenie plików 
graficznych, dźwiękowych i video, generator po-
staci, systemy skryptowania, tworzenie własnych 
tilesetów, zmiana tła.

Gramy! Zapraszamy do zmierzenia się z grami 
planszowymi, karcianymi i terenowymi. Warto 
poznać największe klasyki .

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

InterkamP juNior – gry 
& roboty & Komputery



Autor Programu:

Arek Pokorski
gitarzysta, kompozytor, 
autor tekstów, muzyki, 
absolwent produkcji 
i realizacji dźwięku
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#jamseSsion  #baNd  #będzIegłośno  #rocKStyle

wiek: 
13 – 19 lat

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Program muzyczny. Podział na sekcje warsztatów 
instrumentalnych i grupy zaawansowania: gitara 
elektryczna, gitara basowa, perkusja. Następnie 
podział na zespoły, wybór repertuaru na koncert 
finałowy i intensywne próby.

Dobrze słyszeć. Elementy muzyczne, interwały, 
skale, akordy, gamy, półtony, ćwiczenia z metro-
nomem, dyktanda melodyczne oraz rytmiczne.

Warsztaty instrumentalne i sprzętowe. Rodzaje gi-
tar, perkusji, basów; zasady konserwacji i przewozu 
sprzętu muzycznego; dlaczego warto zaprzyjaźnić 
się z lutnikiem, po co nam statywy, kolumny odsłu-
chowe i mikrofony.

Techniki gitarowe. Gra akordowa, slide, vibrato, 
tapping, fingering… Dowiesz się, jak efektywnie 
ćwiczyć solówki i grać skomplikowane akordy. 
Indywidualny dobór ćwiczeń i konsultacje.

Warsztaty perkusyjne. Zajęcia na padach oraz ze-
stawach perkusyjnych: od prawidłowego trzyma-
nia pałeczek, poprzez liczenie, po sposoby grania. 
Rodzaje instrumentów perkusyjnych, „stick tricks”.

Tworzenie zespołu. Ważne aspekty w tworzeniu 
i karierze zespołów rockowych.

Jam session & plener. Emocje sięgną zenitu 
zarówno podczas zabawy przy opracowanym 
wcześniej repertuarze jamowym, jak i podczas 
muzycznych improwizacji.

Historia rocka. Podziel się z innymi swoimi ulubio-
nymi zespołami i odkryciami. Obejrzymy fragmenty 
kultowych koncertów i teledyski.

Band. Stwórz swój zespół: repertuar, image, nazwa. 
Możecie stworzyć własne kawałki lub zagrać covery.

Studio nagrań. Wybierzemy się do profesjonalnego 
studia nagrań w Wiśle, w którym nagrywali m.in. 
Luxtorpeda, Illusion, Bulldog, O.N.A, Lech Janerka.

Rock style & chillroom. W wolnych chwilach zapra-
szamy na subkulturowy blok z przymrużeniem oka.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz rocKowy



Autor Programu:

Hubert Baumann
gitarzysta, menedżer 
muzyczny, pedagog, 
historyk sztuki, 
pomysłodawca obozów 
muzycznych Interkamp
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#gitAratyIja  #miStrZowIegItary  #pleneryzgitarą  #AkustyczNie

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

wiek: 
13 – 19 latobóz gitarowy

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Warsztat gitarzysty. Dostaniesz cenne lekcje, roz-
winiesz swoje umiejętności, poćwiczysz ciekawe 
techniki i wybrane utwory, a także podstawy im-
prowizacji gitarowej. Nauczysz się wykorzystywać 
kapodaster, kamerton czy efekty gitarowe.

Plenery gitarowe. Z gitarą będziemy wędrować na 
pobliskie łąki i ścieżki górskie, damy też minikon-
certy na turystycznym deptaku w centrum Wisły.

Techniki gitarowe. W programie: gra akordowa, dla 
bardziej zaawansowanych slide, tapping i fingering. 
Dowiesz się, jak doskonalić solówki i co to jest kost-
kowanie. Indywidualne konsultacje.

Nauka gry akordowej. Najprostsza i najpopular-
niejsza forma gry na gitarze. Uczestnicy poznają 
kanon piosenki turystycznej. Budowa akordów oraz 
gra w strojeniu niestandardowym (np. open G).

Jam session i koncerty plenerowe. Na wieczor-
nym jam session emocje sięgną zenitu podczas 
wspólnego grania obowiązkowej listy standar-
dów gitarowych, jak i w trakcie muzycznych im-
prowizacji.

Kształcenie słuchu. Elementy muzyczne, interwa-
ły, skale, akordy, gamy, półtony, ćwiczenia z me-
tronomem, dyktanda melodyczne oraz rytmiczne.

Historia muzyki rozrywkowej. Fascynująca podróż 
po krainie dźwięków rocka, jazzu, bluesa, reggae, 
metalu i flamenco. Uczestnicy obejrzą m.in. frag-
menty znanych koncertów oraz popisy takich 
gwiazd jak Jimmy Hendrix, Slash, Eric Clapton 
czy Steve Vai.

Zespół. Doskonałym uzupełnieniem gitarowych 
dźwięków może być harmonijka ustna, cajon, 
skrzypce lub akordeon. Stworzymy nowe aranża-
cje znanych utworów i autorskie projekty muzycz-
ne unplugged.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek



Autor Programu:

Magdalena 
Iwińska
wokalistka, pedagog, 
absolwentka Akademii 
Muzycznej w Katowicach, 
kocha muzykę i podróże
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#muZyka  #miKrofon  #śpiewamwSZędzIe  #warsztAtymuZycZne

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz wokalny

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Kształcenie słuchu. Elementy muzyczne (melodia, 
harmonia, rytm, dynamika, forma i barwa dźwięku), 
dyktanda melodyczne oraz rytmiczne, podstawy 
zapisu nutowego.

Emisja głosu. Prawidłowa technika emisji głosu, 
oddychania przeponowo-żebrowego oraz sposo-
by dbania o głos jako narzędzia do wydobywa-
nia dźwięku.

Dykcja. Usprawnienie aparatu mowy, ćwiczenie 
umiejętności synchronizowania pauz oddecho-
wych z tekstem, poprawna artykulacja i akcen-
towanie oraz „łamańce językowe” i indywidual-
ne konsultacje.

Wokal indywidualny i zespołowy. Nauka śpiewania 
na głosy, a capella, z instrumentem oraz z podkła-
dem muzycznym.

Impostacja głosu. Prawidłowe ustawienie głosu. 
Skupimy się na dążeniu do uzyskania naturalnej 
emisji głosu, rozszerzeniu skali głosowej, zwięk-
szaniu siły i barwy głosu.

Studium musicalu. Zajęcia taneczne i aktorskie 
ułatwiające połączenie ekspresji ruchowej z wo-
kalną.

Muzyczne plenery. Muzyka musi wychodzić do 
ludzi, dlatego działania artystyczne Interkampu wy-
prowadzamy na górską polanę, letni taras, miejski 
deptak, nad rzekę, do parku...

Style muzyczne. Pop, soul, jazz, rock, hip hop, 
country, funky, blues, poezja śpiewana, gospel, 
piosenka aktorska – warto lepiej poznać każdy 
styl i różne techniki śpiewu.

Studio nagrań. Zapoznasz się z obsługą prostych 
programów do obróbki dźwięku i sprzętem w stu-
diu. Nagranie przygotowanych piosenek.

Prezentacja sceniczna. Sztuka autoprezentacji, 
sposoby walki z tremą, porady dotyczące makijażu 
scenicznego, zasady pracy z mikrofonem, popraw-
ne ustawienie na scenie.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

wiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Anna Mikuła
tancerka, aktorka, 
absolwentka PWST 
na Wydziale Tańca 
w Bytomiu, instruktor 
obozów tanecznych
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#emocje  #feeltherytHm  #daNce  #mowAcIAłA

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Na start. Różne warianty rozgrzewek, ćwiczenia wy-
rabiające elastyczność i gibkość, ćwiczenia rozwi-
jające orientację przestrzenną i pamięć mięśniową.

Taniec nowoczesny. Połącz w jednej choreografii 
hip-hop, dancehall, afro dance i funky. Spróbuj róż-
nych technik, baw się muzyką, klimatem i rytmami.

Taniec jazzowy. Od tancerza wymaga dużej spraw-
ności fizycznej, bowiem zawiera elementy akroba-
tyki. To bardzo indywidualny i widowiskowy styl.

Street dance. Tango z zaułków Buenos Aires, fla-
menco z ulic Hiszpanii, hip-hop z afroamerykań-
skich dzielnic Nowego Jorku – damy się porwać 
szaleństwu tanecznych bitw na ulicach i depta-
kach Wisły.

Salsowe klimaty. Salsa to nie tylko taniec – to 
sposób na życie. Wyjątkowość zawdzięcza fuzji 
różnych kultur, gorących temperamentów, języka 
hiszpańskiego i rozpoznawalnego rytmu.

Zumba. To łatwa i energetyczna mieszanka fitnes-
su z tańcem, skomponowana z prostych kroków 
tanecznych, zabawnych choreografii i rozrywko-
wej muzyki.

Choreografia. Zasady tworzenia układów tanecz-
nych, solowych i formacyjnych oraz sposobów 
efektownego prezentowania ich w warunkach sce-
nicznych.

Improwizacja taneczna. Inspirując się muzyką, 
postaramy się przełamać wewnętrzne bariery. 
Swobodny taniec bez konkretnych kroków i figur 
wyzwoli wyobraźnię.

Prezentacja sceniczna. Sztuka autoprezentacji, 
sposoby walki z tremą, podstawy makijażu sce-
nicznego, rady dotyczące ustawienia się na scenie.

Taneczne kino. Pokazy formacji tanecznych, par 
mistrzowskich, spektakle teatrów tańca oraz filmy 
z tańcem w roli głównej.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz tAneczNy wiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Hubert Waljewski
absolwent PWST we 
Wrocławiu, aktor Teatru 
Rozrywki w Chorzowie, 
jego pasja i codzienność 
to Teatr Muzyczny
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#zaDAnIAaKtorskIe  #scena  #teatr  #improwizacje

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Budowanie zespołu. Zaufanie w zespole, świa-
domość pracy z ciałem, wyzwalające wyobraźnię 
oraz dające odwagę do publicznych występów.

Praca z głosem. Ćwiczenia usprawniające aparat 
mowy, odpowiednie wymawianie głosek, wyraźne 
artykułowanie, poprawność językowa, prawidłowe 
oddychanie, kontrola głosu.

Elementarne zadania aktorskie. Świadomość cia-
ła, ruchu i słowa, wyrażanie emocji, alfabet mimicz-
ny, wybrane techniki aktorskie, sposoby budowania 
roli, tworzenie postaci.

Praca z tekstem. Tekst literacki pisany prozą 
i wierszem, interpretacja tekstu, sposób podawa-
nia tekstu ze sceny, zadania aktorskie oparte na 
tekście literackim.

Ruch sceniczny. Reguły i sposoby poruszania się na 
scenie, świadomość wykonywanych gestów i uni-
kanie tzw. przyruchów, analiza rytmu scenicznego.

Pantomima. Podstawy plastyki i techniki klasycz-
nej pantomimy, elementy mowy ciała i figur tanecz-
nych. Krótkie etiudy pantomimiczne.

Przed kamerą. Monolog i etiuda z rekwizytem. 
Prezentacja sceniczna i tajniki pracy aktora 
przed kamerą.

Improwizacje aktorskie. Tu nikt nie narzuca, co 
aktor ma robić na scenie. Liczy się cel, a środków 
do wyrażenia swojej postaci aktor poszukuje sam.

Wokół plastyki i scenografii. Rekwizyty, dobór 
kostiumów, kolorystyka i symbolika wykorzysty-
wanych znaków, rola światła w spektaklu, charak-
teryzacja.

Teatr w przestrzeni publicznej. Performance, hap-
pening, flash mob – wiślański deptak czeka na 
teatralne prowokacje!

Planeta TEATR. Podstawowe terminy, analiza 
przedstawień z warsztatem krytycznym, trendy 
we współczesnym teatrze.

Premiera. Kilka ostatnich dni obozu poświęcimy 
na przygotowanie krótkiego spektaklu.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz aKtorSKiwiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Konrad Mrozik
Mistrz Gry, entuzjasta 
języków klasycznych, 
filmowiec, pasjonat 
starych książek, miłośnik 
herbaty i sztuki
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#KameraAkcja  #reżySeria  #moNtaż  #KochamKiNo

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Kamera bez tajemnic. Obsługa kamery, możliwości 
tkwiące w amatorskim i profesjonalnym sprzęcie, 
techniczne zaplecze studia filmowego. Podstawo-
we aspekty pracy operatora, m.in. wykorzystanie 
oświetlenia i warunków otoczenia do budowy na-
stroju filmu.

Praca reżysera. Zakres obowiązków, charaktery-
styka i predyspozycje do zawodu. Ponadto: praca 
z aktorem, współpraca z operatorem, scenarzystą, 
realizacja własnego scenariusza.

Warsztaty filmoznawcze. Krótka historia filmu – 
przegląd klasyki, filmy dokumentalne, warsztaty 
krytyczne. Wybitne kino autorskie i gatunkowe.

Scenariusz. Tworzenie scenariuszy według gatun-
ków, zasady poprawnej kompozycji scen, przykłady 
błędnych scenariuszy, analiza adaptacji filmowych 
dzieła literackiego.

Montaż. Z programami Adobe Premiere Pro i Final 
Cut Express nauczycie się montażu materiałów 
filmowych, dołączania napisów, dźwięku i grafiki.

Ekipa filmowa. Operator, montażysta, realizator 
dźwięku czy aktora – odnajdź swoją rolę i naucz 
się pracy zespołowej.

Etapy procesu realizacji filmów na pokaz fina-
łowy:

 � Preprodukcja filmu – pisanie scenariuszy, sce-
nopisów; casting, wybór scenerii.

 � Realizacja filmu – praca ze sprzętem; profe-
sjonalne i półprofesjonalne kamery, użycie 
statywów, dobór oświetlenia, podział na ekipy 
filmowe, podział ról, realizacja zdjęć filmowych, 
praca z aktorem.

 � Postprodukcja – montaż materiału filmowego.

W repertuarze. Od Ciebie zależy, co pokażesz 
na finale – reportaż, wywiad, a może impresja 
o wschodzie słońca w górach?

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz filmowy wiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Monika Kutkowska
zawodowy fotograf 
i plastyk; fotografia jest jej 
pasją życiem i sposobem 
na codzienność
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#plenerfoto  #ciemnIA  #studiofoto  #seSja

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Foto – co to? Fotografia nocna, portretowa, kra-
jobrazu, reklamy – dużo praktycznych ćwiczeń. 
Historia fotografii cyfrowej i jej najważniejsi twórcy.

Kompozycja zdjęć. Prawidłowa kompozycja kadru, 
złoty podział kadru, dynamizm zdjęcia, symetria i asy-
metria, ćwiczenia w kompozycji zamkniętej i otwartej.

Techniczne aspekty fotografii. Techniczne podsta-
wy wykonywania zdjęć oraz doskonalenie władania 
aparatem cyfrowym i analogowym.

Plenery fotograficzne. Kilka tematycznych plene-
rów nocnych i dziennych, m.in. „4 żywioły”, „góral 
z pasją”, „magic moment”.

Fotoreportaż. Uczestnicy zrealizują m.in. fotore-
portaże przyrodnicze,  sportowe i opowiadające 
o obozach Interkamp.

Studio fotograficzne. Wykonamy sesje modowe 
czy stylizowane portrety. Współpraca z modelem, 
wykorzystanie blend, softboxów, lamp studyjnych, 
budowanie nastroju.

Komputerowa edycja zdjęć. Przygotowywanie 
zdjęć do laboratorium cyfrowego, obsługa progra-
mów fotograficznych i edytorskich, wybór filtrów 

w aplikacjach, oprawa i drukowanie zdjęć, publika-
cja zdjęć w social mediach.

Projekty fotograficzne. Zrealizuj swój pomysł 
na zdjęcia, które zaprezentujesz na wystawie lub 
w prezentacji multimedialnej.

Ciemnia fotograficzna. Każdy Uczestnik będzie 
miał szansę wywołać samodzielnie czarno-białe 
zdjęcia, a także dowiedzieć się jak urządzić własną 
amatorską ciemnię.

Królowa fotografia. Historia fotografii analogowej, 
camera obscura, eksperymenty z fotografią otwor-
kową, analiza stylów fotografii, najlepsze wystawy 
i twórcy, malowanie światłem.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz fotograficznywiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Marek Chwałek
kulturoznawca, 
organizator konwentów 
mangi i anime, absolwent 
UJ, hobbistycznie pisarz 
i gracz, pasjonat Japonii

INTER
KAM

P

113

#youtuber  #stream  #let’sPlAy  #życIewSieci

TERMINY I CENY:

1. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
2. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Vlog non-stop. Zrealizujemy różne projekty, m.in. 
prowadzenie vloga, tworzenie kanału YouTube, 
próba zarejestrowania vinesów, letsplayów, do-
świadczeń naukowych, dziennikarstwo interneto-
we, subskrypcje.

Na żywo z vlogerem! Stuu, Wardęga, Karolek, re-
Zigiusz, Arhn.eu, GramPaula... Spotkanie-niespo-
dzianka z vlogerem, który zdobył już popularność 
i uznanie w sieci.

Video-streaming 4fun. Kręci Cię robienie streamin-
gu z fajnych wydarzeń? Dzisiaj to nic trudnego. 
Jeśli masz trochę odwagi i dobrą gadkę, popro-
wadzisz taki live bez problemu.

W świecie internetowego filmowca. Praca ze 
sprzętem rejestrującym dźwięk i obraz, kręcenie 
przygotowanego materiału w różnych warun-
kach, prawidłowe ujęcia filmowe i lekcja ogarnia-
nia sprzętu.

Tworzenie treści internetowej. Poszukamy moc-
nych inspiracji, nagramy próbne vlogi. Będziemy 
doskonalić nasz vlogerski warsztat, rozwijać skrzy-
dła i zdobywać oglądalność w sieci.

Montaż. ABC sztuki montażu zarówno na prostych, 
jak i tych bardziej zaawansowanych programach.

Autoprezentacja. Warsztaty, gdzie popracujemy 
nad mimiką, dykcją, przyruchami – wszystko przy-
da się przed kamerą. Pomyślimy też nad budowa-
niem tożsamości w sieci i atrakcyjnego wizerunku.

Vlogosfera. Poznamy najciekawsze materiały 
vlogerskie i youtuberskie. Prześledzimy zjawisko 
hejterstwa, wytropimy naśladowców, odkopiemy 
najlepsze kąski internetowych hitów.

Bezpieczeństwo w sieci. Działania w sieci to nie 
tylko możliwości, ale też zagrożenia. Poznaj je 
i naucz się omijać, aby chronić siebie, swoją pry-
watność i swój komputer.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz vlogerów wiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Anna Mrożek
grafik i animator filmowy, 
studentka Uniwersytetu 
Pedagogicznego 
w Krakowie, artystka-
podróżniczka
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#sztuka  #asP  #warsztAty  #werniSAż

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Sztuki plastyczne. Podstawowe pojęcia związane 
z rysunkiem i malarstwem, a także rzeźbą i grafiką. 
Poznaj specyfikę każdej dziedziny, narzędzia, cha-
rakterystyczne dzieła i ich twórców.

Techniki rysunkowe. Rysunek pomoże nam 
ogarnąć świat brył i kierunków, a podstawowe 
narzędzie naszej percepcji – ołówek – pozwoli 
osiągnąć świetny poziom rozwoju warsztatowe-
go. W programie m.in. studium martwej natury, 
postaci ludzkiej, portret.

Studium architektury. Na warsztat weźmiemy 
wiślańskie domy i kościoły oraz poszukamy nie-
typowych konstrukcji. Będziemy tworzyć szkice 
na deptaku i w parku.

Techniki malarskie. Przygotowanie farb i podobra-
zia, pokrywanie i utrwalanie obrazów w trakcie i po 
ukończeniu pracy nad nimi. Namalujemy krajobra-
zy i reprodukcje dzieł sztuki.

Góry i sztuka ludowa. Zajrzymy do lokalnych gale-
rii sztuki, poszukamy magicznych zaułków, pomni-
ków i uliczek, urządzimy plenery na łonie natury.

Przygoda z historią sztuki. Wejdź w rolę ulubione-
go artysty: poznaj jego biografię, przebieg kariery 
artystycznej i zainspiruj się jego sztuką.

Tworzenie ilustracji. Warsztaty tworzenia ilustracji 
do ulubionych książek, wierszy, tekstów piosenek.

Działania artystyczne. Spróbuj swoich sił w hap-
peningach plastycznych, tworząc action painting, 
gipsowe maski, murale czy też dekoracje i sce-
nografię do wydarzeń kulturalnych Interkampu.

Wystawa. Przygotujecie niepowtarzalną wystawę 
swoich prac. W galerii znajdą się szkice, obrazy, 
ilustracje i autorskie cykle tworzone różnymi tech-
nikami.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz mAlarSKo-rySunkowywiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Marta Cieślińska
studentka 
kulturoznawstwa, 
miłośniczka Japonii, 
koneserka kuchni świata, 
wielbicielka psów, 
kolekcjonerka winyli
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#smaKiświata  #twórcZegotowAnIe  #prZePIsy  #wiemcojem

obóz Kuchni ArtyStycZnej – 
w krAiNie smaKu

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Królowa kuchnia. Tajniki gotowania, pieczenia, 
smażenia, duszenia oraz grillowania, pomoce 
kuchenne, wprawki praktyczne, złote porady naj-
lepszych kucharzy, przepisy z najpopularniejszych 
blogów kulinarnych.

Kuchnie świata. Absolutnie fascynująca podróż po 
przeróżnych kuchniach świata. Poznaj specyfikę 
danej kuchni, jej reprezentatywne potrawy, wyjąt-
kowe przyprawy, sprawdzone przepisy.

Moda na gotowanie. W chwilach relaksu poga-
damy o naszych kulinarnych idolach, ich restau-
racjach, laureatach konkursów i własnych pomy-
słach na wymarzoną restaurację.

Gastronomia pod lupą. Sprawdzimy karty dań, 
pomysły na lokale gastronomiczne i letnie even-
ty kulinarne, spotkamy się z wybranym szefem 
kuchni, a także wspólnie przygotujemy pyszny 
poczęstunek dla przechodniów.

Strefa tworzenia. Czas przetestować najlepsze 
przepisy na wakacyjne sałatki, desery, ciasta, 
koktajle, przystawki i oczywiście lody. Konkursy: 
na najbardziej góralski przysmak z Wisły czy na 
najbardziej wybuchowy deser lata.

Zdrowe odżywianie. Przeanalizujemy sposoby 
odżywiania się, nauczymy się racjonalnie kom-
ponować jadłospis, poznamy skład i właściwości 
wybranych grup produktów.

Savoir-vivre. Nauczymy Cię, jak nakrywać do stołu, 
do czego służą poszczególne sztućce, jak prawi-
dłowo podawać potrawy.

Pięknie jeść. Zajęcia plastyczne, podczas których 
poznamy proste techniki ozdabiania przedmiotów, 
dekoracji potraw, stołu i jadalni.

Interkamp catering. Na wielki finał przygotujemy 
i zaserwujemy poczęstunek, który połączony bę-
dzie z wernisażem prac plastycznych i fotogra-
ficznych.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

wiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Dominika Wąsik
absolwentka Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu 
Pedagogicznego, artystka 
malarka, z pasji grafik 
komputerowy
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#KreAtywność  #projeKtowAnIe   #wzornIctwo  #wnętrZAiprzedmIoty

TERMINY I CENY:

1. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
2. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Pracownia kreatywnego projektowania. Zagadnie-
nia teoretyczne związane z projektowaniem mody, 
wzornictwem przemysłowym, designem w rekla-
mie, multimediami oraz architekturą wnętrz. Po-
znasz także zasady projektowania ogólnego oraz 
przydatne do pracy programy komputerowe.

Misja produkt. Spróbuj zaprojektować i wykonać 
od A do Z wymyślony przez Ciebie produkt. Na za-
jęciach poznasz podstawy grafiki produktu oraz 
komunikacji wizualnej.

Czarodziej wnętrz. Wzornictwo, projektowanie wy-
stroju, renowacja i ozdabianie mebli, lamp, naczyń, 
wieszaków… Ponadto w programie: techniki i aran-
żacje wnętrz, decoupage, kreatywne renowacje 
(meble, przedmioty, przestrzenie).

Projektowanie mody. Zasady rysunku ilustracyj-
nego, kompozycji, projektowania ubioru, biżuterii 
i dodatków, wybrane zagadnienia z historii ubioru 
i marketingu mody, stylizacji oraz technik prezen-
tacji. Plansze inspiracyjne i rysunek żurnalowy.

Historia sztuki w pigułce. Ciekawe wykłady po-
święcone najważniejszym stylom, zjawiskom, ar-
tystom i dziełom sztuki. Zakochaj się w Warholu, 
szalej niczym Salvador Dali – bądź królem fantazji!

Autorskie projekty. Nabyta wiedza i umiejętności, 
a także dostęp do bogactwa materiałów i pomocna 
dłoń instruktora ułatwią stworzenie indywidualne-
go projektu. Ważnym elementem będzie również 
dokumentacja fotograficzna i opisowa autorskiego 
dzieła oraz sposób jego ekspozycji.

Wystawa. Podsumowaniem działań artystycz-
nych naszych Uczestników jest finałowa wystawa 
w dowolnej formie: instalacji, autorskiej galerii lub 
performance’u.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz DeSIgnerówwiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Dominika Wąsik
absolwentka Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu 
Pedagogicznego, artystka 
malarka, z pasji grafik 
komputerowy
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#wiZualizacja  #AnImacja  #prZeStrzeń3d  #projeKtygraficZne

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

ABC grafiki komputerowej. Szkice, projekty, pro-
gramy graficzne takie jak: Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, QuarkXpress, Corel Draw, GIMP, Blen-
der czy 3ds Max, programy do tworzenia anima-
cji, aparat cyfrowy, drukarki (w tym techniki druku 
i rodzaje papieru).

Warsztat grafiki tradycyjnej. Przykłady i metody 
tworzenia grafiki artystycznej i użytkowej. Nary-
sujemy własne ryciny oraz stworzymy projekty 
druków okolicznościowych i plakatów. Warsztat 
tradycyjny z pewnością przyda się w fazie projek-
towania i opracowania konceptu przy komputerze.

2D, 3D. Tajniki i metody tworzenia animacji pła-
skich (dwuwymiarowych) i trójwymiarowych. Wy-
korzystaj swoją wiedzę na temat grafiki wektorowej 
i rastrowej, a także rozwiń umiejętności robiąc efek-
ty specjalne do filmów akcji czy też science fiction.

Samodzielne projekty. Zaprojektuj i wykonaj swój 
autorski projekt na pokaz finałowy. Czy będzie to 
grafika strony www, designerski plakat filmowy 
czy też gra komputerowa – to zależy już od Ciebie.

Historia grafiki komputerowej. Kto stworzył pierw-
sze gry komputerowe? Czym jest studio Pixar? 
I kto pierwszy wprowadził do kina krótkie anima-
cje przed filmem? Wspólnie zobaczymy rarytasy 
reklam, fragmenty filmów, nagradzane animacje 
i projekty najbardziej znanych grafików kompu-
terowych.

Animacja. Uczestnicy stworzą swoje własne ru-
chome dzieła, które następnie zostaną zaprezento-
wane na pokazie finałowym. Do tworzenia animacji 
poklatkowej z pewnością przydatne będą również 
własne aparaty fotograficzne.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz grafikI komPuterowej wiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Agnieszka Balkus
absolwentka gdańskiej 
Akademii Sztuk 
Pięknych, pasjonatka 
mody, wzornictwa 
i nowoczesnego designu
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#faShion  #KreowaniewiZerunku  #trenDy  #szafiarkI

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Fashion & trend. Najnowsze trendy w modzie, 
najciekawsi projektanci i modelki, zjawiska, wyda-
rzenia i kolekcje modowe. Ponadto: analiza stylu 
ubierania się gwiazd popkultury, zasady produk-
cji kolekcji, przygotowanie pokazu, dziennikar-
stwo modowe.

Projektowanie ubioru. Rysunek żurnalowy, wyko-
nanie projektu ubioru, wykonanie lub przerobie-
nie kostiumu.

Wizaż. Harmonia kolorów, barwy podstawowe i ich 
typologia, kompozycja, charakterystyka i kształt 
twarzy. Techniki wykonywania profesjonalnego 
wizażu, kamuflaż oraz kreacja wizerunku i sztu-
ka iluzji.

Stylizacja & modeling. Twoim zadaniem będzie 
określenie typu urody i sylwetki, a następnie do-
bór odpowiedniego ubioru, wykonaniu fantazyjnej 
fryzury i makijażu.

Sesje zdjęciowe. Emocjonujące sesje zdjęciowe 
w studiu fotograficznym i w plenerze. W każdej 
sesji będziecie mogli zaprezentować się zarówno 
jako modelka/model, ale też jako autorzy stylizacji, 
wizażyści, a nawet fotografowie.

Akcja – blog. Prześledzimy najciekawsze naszym 
zdaniem blogi największych blogerów i stworzymy 
własny obozowy blog, gdzie będziemy na bieżąco 
umieszczać nasze stylizacji, zdjęcia i odkrycia.

Biżuteria. Warsztaty projektowania i tworzenia 
biżuterii z modeliny, filcu, koralików plastikowych 
i drewnianych, a także suszonych kwiatów, szkła 
i produktów spożywczych.

Taniec & fitness. W trosce o kondycję proponuje-
my poranny fitness, warsztaty taneczne, ćwicze-
nia koordynacyjne i podstawowe kroki oraz figury 
wybranych technik tanecznych (jazz, hip-hop), ruch 
sceniczny oraz techniki relaksacyjne.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz StylizacjI i moDywiek: 
13 – 19 lat

NowoŚĆ



Autor Programu:

Mateusz Kukla
absolwent ASP, projektant 
questów w firmie CD 
PROJEKT RED, fan 
skradanek oraz strategii 
turowych
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#gameDev  #wiedźmiN  #quest  #reDKit

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Wymyśl własną przygodę. Zainspirowani bijącym 
rekordy popularności Wiedźminem stworzymy wła-
sną przygodę Geralta z Rivii. Możemy nawet zrobić 
własnego moda do gry, by potem zagrać i udo-
stępnić go innym. Będziemy mieli okazję zetknąć 
się z wieloma aspektami tworzenia gier: pisanie 
scenariusza, budowanie własnej mapy, ustalanie 
przeciwników i tworzenie otwartego świata.

Analizowanie gier. Omówimy sobie znane nam gry 
video i przypatrzymy się, co sprawia, że chcemy 
w nie grać.

Paper design. Przed przystąpieniem do pracy 
z edytorem uwolnimy wyobraźnię w poszukiwaniu 
pomysłów i inspiracji do naszego questa. Po ich 
zebraniu spiszemy je „na papierze” i przygotujemy 
do nich odpowiednią dokumentację.

Silnik gry. Po opracowaniu projektu naszej przy-
gody, trzeba będzie ją zaimplementować do gry. 
W tym celu posłużymy się oficjalnym edytorem 
Wiedźmina 2 – RedKitem lub jednym z najpopu-
larniejszych silników gier – Unity. Zapoznamy się 
z edytorami zdarzeń, narzędziami do pisania dialo-
gów, spawnowaniem wrogów i NPC'ów.

Tworzenie świata. Zbudujemy przestrzeń naszej 
gry: może to być las, miasto czy pustynia, usta-
wimy rzeźbę terenu, rozmieszczenie budynków 
i dekoracji. Wszystko zgodnie z tematyką gry.

Wyszukiwanie bugów. Będziemy zarówno sami 
grać w swoje misje, jak i ogrywać produkcje na-
szych kolegów. Uczestnicy nawzajem będą się 
wymieniać uwagami i spostrzeżeniami.

Gry nie-elektroniczne. Pogramy w klasyczne plan-
szówki, spróbujemy swych sił przy ich analizowa-
niu i modyfikowaniu ich reguł, a także wyjdziemy 
w teren zabawić się w realu.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz projektAntów gier wiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Mariusz Myszka
absolwent Politechniki 
Krakowskiej, inżynier 
automatyki i robotyki, 
pasjonat LEGO, komputerów 
i programowania
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#cyberwieDza  #robotyKa  #programowAnIe  #technologia

TERMINY I CENY:

1. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
2. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

cyBer cAmp

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko. 

PROGRAM

Historia robotyki. Warto nieco zgłębić wiedzę na 
temat historii robotyki, by lepiej praktykować tę 
fascynującą dziedzinę. Dowiesz się jak poprzez 
wieki rozwijała się robotyka.

Konstruowanie robotów. Wspólnie poznamy wiele 
konstrukcji gąsienicowych, kołowych, kroczących 
oraz maszyn i automatów. Będziemy budować 
roboty na podstawie przygotowanych projektów 
robotów, ale także będziemy budować własne kon-
strukcje wykonujące wcześniej ustalone zadania.

Programowanie. Stworzone konstrukcje nie tyl-
ko będziemy starali się ożywić oraz zmusić do 
wykonywania naszych poleceń, ale nauczymy je 
myśleć samodzielnie i autonomicznie podejmo-
wać decyzje w zgodzie z trzema prawami robotyki 
Isaaka Asimova.

Nauka przez doskonałą zabawę. Podczas wyśmie-
nitej zabawy poznamy pojęcia prędkości liniowej 
i kątowej, nauczymy się przeliczać układy współ-
rzędnych i wreszcie dowiemy się, po co jest dziwna 
liczba pi i do czego służy cosinus.

Wiedza z dziedziny robotyki. Poznasz elementy 
kontrolujące, układy sterowania. Poznaj algorytm 
i naucz się go tworzyć. Przyda się!

Kreatywność. Na każdym kroku będziemy uwal-
niać pomysły oraz koncepcje doskonalenia i opty-
malizacji zarówno konstrukcji, jak i programów ste-
rujących.

Zabawy, wyścigi i turnieje. Aby zapobiec prze-
grzaniu się obwodów naszego umysłu będziemy 
wykorzystywać nasze roboty również do zabawy 
i rywalizacji w emocjonujących turniejach, a być 
może także do robienia niewinnych żarcików…

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

wiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Arek Pokorski
gitarzysta, kompozytor, 
autor tekstów, muzyki, 
absolwent produkcji 
i realizacji dźwięku 
w Warszawie
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#interpretAcjA  #AranżAcjA   #maStering  #studionagrań

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Studio nagrań. Dowiedz się, jak stworzyć studio 
w domu, odpowiednio je wyposażyć oraz co i jak 
w nim nagrywać.

Sprzęt i oprogramowanie. Mikrofony, słuchawki, 
kable, wzmacniacze, odsłuchy, karty dźwiękowe. 
Warto też nauczyć się korzystać z przedwzmac-
niaczy, przydatnych typów mikrofonów, korektorów 
i kompresów oraz oprogramowania typu DAW, wir-
tualnych instrumentów i efektów dźwiękowych.

Gatunki i historia muzyki rozrywkowej. Wybierze-
my się w fascynującą podróż po interesujących 
gatunkach muzycznych, posłuchamy ich charak-
terystycznych przykładów.

Realizacja dźwięku. Uczestnicy dowiedzą się, do 
czego służą profesjonalne konsolety, na czym po-
lega praca akustyka, jak być dobrym reżyserem 
dźwięku. Obozowe nagrania będziemy miksować, 
poddawać cyfrowej edycji dźwięku i masteringowi.

Tajniki produkcji muzycznej. Wybór, interpretacja 
i aranżacja utworów, współpraca reżyserem i reali-
zatorem dźwięku, scalanie poszczególnych ścieżek 
i ostateczny mastering.

Wizyta w studiu nagrań. Odwiedzimy profesjonal-
ne studio nagraniowe w Wiśle, gdzie płyty nagry-
wali tam m.in. Acid Drinkers, O.N.A, Bulldog, Lech 
Janerka, Luxtorpeda czy Illusion.

Sesje nagraniowe. Z Uczestnikami muzycznych 
obozów Interkamp nagramy opracowane przez 
nich wcześniej piosenki.

Kształcenie słuchu. Zasady teorii muzyki i bu-
dowy utworu, specjalistyczne terminy, elementy 
muzyczne, interwały, skale, akordy, gamy, półtony, 
ćwiczenia z metronomem, dyktanda melodyczne 
oraz rytmiczne.

Jam session. Będziemy nagrywać przygotowane 
oraz improwizowane utwory. A może i Ty masz 
ochotę coś zagrać?

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

obóz proDukcji muZycZnej wiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Marek Chwałek
kulturoznawca, 
organizator konwentów 
mangi i anime, absolwent 
UJ, hobbistycznie pisarz 
i gracz, pasjonat Japonii
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jAPońska PrzygoDa z maNgą

#AnIme  #coSplay  #KomikS  #dalekIwSchód

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2299 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2299 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Manga. Pod tym określeniem kryje się po prostu 
komiks japoński, tradycyjnie czarno-biały, czytany 
od prawej do lewej. Słowo MANGA oznacza do-
słownie „niepohamowane obrazy”.

Anime. Tematyka poruszana w mandze i anime 
może być dowolna – każdy może tam znaleźć coś 
dla siebie. Najbardziej znane gatunki to shōjo, shō-
nen – manga dla chłopców, mahō-shōjo, gatunki 
obecne w zachodniej kinematografii.

Wszystko od początku. Ciekawostki o mandze, jej 
historia , najwięksi twórcy, czyli co każdy szanujący 
się fan mangi i anime wiedzieć powinien.

Cosplay. Przeistoczenie się w ulubioną postać 
z mangi, anime bądź gry kompterowej. Wyjdzie-
my na ulice Wisły niczym japońscy cosplayerzy 
w Harajuku!

Sztuka i kultura Japonii. Japońskie legendy, mity 
oraz obyczaje, obrzędy i festiwale, malowanie tu-
szem i maski japońskie, teatr japoński.

Pismo i mowa japońska. Poznasz różnicę pomię-
dzy hiraganą a katakaną oraz dowiesz się, co to 
są kanji i czemu trzeba znać ich aż 2 tysiące, by 
przeczytać gazetę. Sztuka kaligrafii.

Warsztaty komiksu. Nauka podstaw tworzenia 
komiksów, kadrowania, stosowania światłocienia, 
doskonalenie różnych technik twórczych. Tworze-
nie własnych avatarów i komiksowe pojedynki.

Japońska kuchnia. Samodzielnie przyrządzisz 
pyszne sushi, nauczysz się trudnej sztuki jedze-
nia pałeczkami, a także poznasz magię sekretnej 
sztuki parzenia herbaty.

Nowoczesna Japonia. Zapraszamy na karaoke, 
gry na konsolach PS3 i PS4, nocne maratony ani-
me... Ponadto kilka ciekawostek technologicznych, 
naukowych i popkulturowych prosto z Japonii 
XXI wieku.

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

wiek: 
13 – 19 lat



Autor Programu:

Urszula Obara
jej pasją są książki, 
uwielbia literackie eventy, 
czeskie filmy i podróże 
kulinarne
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#serialomaniacy  #seryjNioglądacze  #oglądamyfIlmujemy  #namAłymeKranie

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2299 zł
2. 31.07 – 11.08.2018 2299 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz opiekę medyczną, 
pakiet Uczestnika Interkampu, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 50 zł
 � paintball – 80 zł
 � Energylandia – 120 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

obóz SerIAlowy

ZAKWATEROWANIE www.krokus.pl
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony na południowym zboczu Partecznika. Pokoje 2-, 3- i 4-oso-
bowe z łazienkami. Do dyspozycji kompleks w pełni wyposażonych sal warsztatowych i pracowni, 
malowniczy teren zielony, wiata grillowa, miejsce na ognisko.

PROGRAM

Poznajemy sztukę filmową. Poznamy mecha-
nizmy rządzące dobrym scenariuszem i role na 
planie filmowym. Przy wybranych odcinkach Black 
Mirror podyskutujemy o tym, co niesie ze sobą no-
woczesna technologia i jaką rolę w dzisiejszym 
świecie mogą pełnić seriale.

Przeżywamy przygody. Jedenastka, Sheldon Co-
oper, Gregory House, Damon Salvatore, Hannah Ba-
ker, a może Tyrion Lannister lub Ragnar Lothbrok? 
Na jeden dzień przeobrazimy się w ulubioną postać 
z serialu i stworzymy serialową ekipę marzeń.

Tropem złoczyńców. Prześledzimy kilka wątków 
z seriali kryminalnych i postaramy się wytropić 
wspólne elementy, dzięki którym tego typu historie 
śledzimy z zapartym tchem.

Kultowe historie. Zrobimy przegląd najważ-
niejszych tytułów, aby poznać historię gatunku. 
Z pewnością nie zabraknie Miasteczka Twin Peaks, 
Z archiwum X czy Robina z Sherwood.

Trudna sztuka rozśmieszania. Poznamy klasyki 
seriali komediowych, dowiemy się, jak tworzone 
są sitcomy, seriale telewizyjne czy brazylijskie te-
lenowele.

Wprawki aktorskie. Warsztat aktorski: budowanie 
zespołu, dykcja, emisja głosu, praca z tekstem, ele-
mentarne zadania aktorskie, praca przed kamerą 
i improwizacje aktorskie.

Serialomaniacy w akcji. Scenariusz, bohaterowie, 
sprzęt filmowy i… kamera-akcja! Wspólnie stworzy-
my od podstaw nasz własny miniserial.

Ścigamy potwory. Aby pobudzić wyobraźnię, 
zrobimy sobie małą wkrętkę fabularną podczas 
terenowej gry serialowej. Poznamy klasyki gatun-
ku weird fiction, dowiemy się, dlaczego kultowe 
stało się kultowe, a nerdowskie teksty nie będą 
już nam obce!

Ponadto w programie:
 � park wodny Tropikana w hotelu Gołębiewski
 � zajęcia otwarte – może narodzi się nowa pasja?
 � strefa rozrywki: team building, gra terenowa, 
dyskoteka z motywem przewodnim, muzyczne 
ognisko, wieczór filmowy, zawody sportowe, 
zwiedzanie Wisły

 � pokaz finałowy z wręczeniem Interkampek

wiek: 
13 – 19 lat

No
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Autor Programu:

Dawid 
Kwiatkowski
wokalista, trener 
programu muzycznego 
Voice Kids TVP2, laureat 
wielu nagród muzycznych
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#KwIAtKowSKy  #KwIAtonatorS  #muZyka  #paSja

TERMINY I CENY:

1. 31.07 – 11.08.2018 2799 zł
2. 12.08 – 23.08.2018 2799 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, bardzo 
aktywny program, opiekę kadry pedagogicz-
nej i instruktorskiej oraz lekarza obozowe-
go, opiekę ratownika WOPR na kąpielisku, 
fanowski pakiet Kwiatonators, śpiewnik, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � park linowy – 70 zł
 � zwiedzanie Warszawy – 100 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.exploris.pl
OSW Exploris/Orange Szkolenia w Serocku. Położony nad Zalewem Zegrzyńskim. Pokoje 2-, 3-, 
4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji: kompleks sal warsztatowych, sala kinowa, basen, 
boiska sportowe, rozległy teren zielony, krąg ogniskowy.

PROGRAM

STREFA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO  
I KWIATONATORS

 � spotkanie konferencyjne z Dawidem: rozmowy 
o koncertach, planach muzycznych, fanach, 
podróżach, programach telewizyjnych, marze-
niach i pasjach

 � nagrywanie wyjątkowej piosenki obozowej
 � Kwiatonators GO – nowa misja letnia!
 � wspólny plan zdjęciowy teledysku
 � pamiątkowa sesja zdjęciowa z idolem
 � wyjątkowy koncert akustyczny Dawida
 � akcje-niespodzianki i panele dyskusyjne
 � pokaz finałowy, czyli podsumowanie efektów 
wspólnych działań twórczych (premiera piosenki 
i teledysku, koncert, pokaz choreografii, filmów itp.)

STREFA TWÓRCZA – NAJLEPSZE WARSZTATY
 � prezentacja sceniczna z Piotrem Balickim – 
nowość!

 � lekcje śpiewu metodą SLS z Bartkiem Caboniem
 � gościnne warsztaty i projekty taneczne z Ka-
milem Kuroczko

 � warsztaty projektowania i stylizacji ubioru z Ju-
styną Bulińską połączone z pamiątkową sesją 
zdjęciową z Dawidem Kwiatkowskim

 � warsztaty z najlepszą ekipą With The Band
 � warsztaty dziennikarskie z Piotrem Grabarczy-
kiem – kolejne wyzwanie

 � warsztaty wokalne i otwarte studio nagrań

TELEDYSK!
 � omówienie produkcji, planu zdjęciowego i sce-
nariusza obozowego teledysku

 � warsztaty aktorskie i przygotowanie scen do 
klipu

 � nauka choreografii i ruch sceniczny
 � tworzenie scenografii do teledysku
 � charakteryzacja, kostium i stylizacja
 � próby, próby, próby...
 � kamera-akcja! kręcimy wyjątkowy teledysk

CHILLOUT & PARTY
 � plażowanie i wodne szaleństwa nad Zalewem 
Zegrzyńskim

 � kino letnie: wieczory filmowe w prawdziwej sali 
kinowej z profesjonalnym nagłośnieniem i m.in. 
przedpremierowy pokaz fragmentu filmu doku-
mentalnego o Dawidzie

 � dyskoteka z motywem przewodnim
 � Voice of Kwiatonators & Mam Talent
 � karaoke i quiz muzyczny
 � zawody i turnieje sportowe
 � ognisko muzyczne
 � gra miejska

POKAZ FINAŁOWY: przegląd działań twórczych, 
premiera teledysku, pożegnalny koncert Dawida 
Kwiatkowskiego oraz rozdanie nagród za przeróżne 
konkursy organizowane podczas całego turnusu.

Strefa twórcZA Z DawiDem 
KwiatkowSKim – v edycja letnia

wiek: 
12 – 19 lat



Autor Programu:

Dawid 
Kwiatkowski
wokalista, trener 
programu muzycznego 
Voice Kids TVP2, laureat 
wielu nagród muzycznych
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#KwIAtKowSKy  #słoneczNewarSZtaty  #plażASłońceImuZyka

TERMINY I CENY:

1.  13.07 – 22.07.2018  2799 zł
2.  20.07 – 29.07.2018  2799 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (7 noc-
legów), wyżywienie FB, bardzo aktywny 
program, opiekę kadry instruktorskiej 
i pedagogicznej, dojazd z Warszawy, Ło-
dzi lub Katowic, wi-fi, pakiet Kwiatonators 
(koszulka, gadżet i opaska na nadgarstek), 
ubezpieczenie NNW i KL. 
Cena nie zawiera: Dojazdu spoza Warszawy, 
Łodzi lub Katowic i dodatkowych atrakcji.

DOPŁATY:
 � Solaris Aquapark Dalmatia – 90 zł (przez 
biuro) lub 20 € (na miejscu)

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE 
Resort Eklata Medena w Seget Donji k. Trogiru. Zakwaterowanie w apartamentach typu 3+1 
(pokój dzienny + sypialnia) i 5+1 (pokój dzienny + dwie sypialnie). W każdym apartamencie łazien-
ka, kuchnia, telewizor, telefon, klimatyzacja i wi-fi. Na terenie ośrodka restauracja, minimarket, za-
plecze boisk sportowych (piłka nożna, siatkówka plażowa, koszykówka), sala klubowa i zajęciowa.

PROGRAM

Dawid Kwiatkowski – polski wokalista młodego 
pokolenia, osobowość sceniczna, laureat wielu 
branżowych nagród, m.in. Najlepszy Polski Arty-
sta MTV EMA 2014, 2017 oraz Najlepszy Arty-
sta Europy Wschodniej MTV EMA 2014. Zagrał 
ponad 400 koncertów klubowych i plenerowych 
na trzech trasach koncertowych. Dotychczas wy-
dał płyty: 9893 (2013), Pop & Roll (2014), Element 
trzeci (2015), Countdown (2016). Ponadto Dawid 
zajął 3 miejsce w 14. edycji Tańca z Gwiazdami 
i był jurorem show telewizyjnego Super Dzieciak 
stacji Polsat. Kojarzony jest z takimi markami jak: 
Puma, Garnier, Empik, Salony Media Markt, Lipton, 
Reebok, SMS Audio oraz Saturn i B.U. Jest artystą 
na stałe współpracującym z Fundacją Mam Ma-
rzenie. Obecnie Dawid Kwiatkowski jest trenerem 
pierwszej w Polsce edycji prestiżowego programu 
muzycznego The Voice Kids TVP2.

PLENER MUZYCZNY
 � warsztaty wokalne
 � dykcja i emisja głosu
 � covery, improwizacje i aranżacje
 � muzyczne plenery
 � letnie warsztaty taneczne
 � prezentacja sceniczna
 � przygotowanie finałowego koncertu

TERAZ CHORWACJA!
 � magiczny Szybenik – odkrywamy uroki jednego 
z najpiękniejszych miast Chorwacji

 � Split w roli głównej – wspólny wypad na zwie-
dzanie miasta

 � Solaris Aquapark Dalmatia (dopłata 20 €)
 � słoneczna sesja zdjęciowa z Dawidem
 � Trogir – „to jest nasze miasto”

STREFA ROZRYWKI
 � plaża i chill nad Morzem Adriatyckim
 � Kwiatonators Go – nowa edycja zagraniczna
 � plażowe gry i turnieje sportowe
 � wodne szaleństwa i kąpiele
 � plenerowy team building
 � chorwacka gra miejska
 � Dalmacja nocą, czyli wieczorny clubbing*

Uwaga! Nocne wyjście do dyskoteki odbędą się tylko 
pod opieką kadry, a wybór klubu będzie dostosowany 
do grupy wiekowej. Bilety wstępu mogą być dodat-
kowo płatne.

W trakcie obozu zostanie nakręcony PAMIĄT-
KOWY KLIP, którego premiera odbędzie się tuż 
po powrocie!

chorwacKi plener muzyczny 
z DAwIdem kwiatKowskIm

wiek: 
13 – 18 lat
15 – 19 lat



Autor Programu:

Dawid 
Kwiatkowski
wokalista, trener 
programu muzycznego 
Voice Kids TVP2, laureat 
wielu nagród muzycznych
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#KwIAtKowSKy  #warsztAty  #cHIll&party  #caboń  #balicKi

TERMINY I CENY:

1. 21.08 – 30.08.2018 2899 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (7 noc-
legów), wyżywienie HB, program, opiekę 
pilota i animatorów, dojazd z Warszawy, 
Łodzi lub Wrocławia, pakiet Kwiatonators 
(koszulka i opaska na nadgarstek), ubez-
pieczenie NNW i KL.
Cena nie zawiera: Dodatkowych atrakcji, bi-
letów wstępu podczas zwiedzania i do dys-
kotek, obowiązkowej opłaty klimatycznej.

DOPŁATY:
 � płyta ze zdjęciami z wyjazdu – 29,90 zł
 � opłata klimatyczna w hotelu – 7 € (płatne 
na miejscu)

 � Water World w Lloret de Mar – 32 € 
(płatne na miejscu)

 � rejs statkiem Lloret de Mar-Tossa de 
Mar – 25 € (płatne na miejscu)

ZAKWATEROWANIE www.hotelrogerdeflor.com
Hotel Roger De Flor w Lloret de Mar. Pokoje 3- i 4-osobowe z łazienkami i widokiem na mo-
rze, miasto lub góry. Do dyspozycji basen, restauracja, letni taras, sala warsztatowa, ogród. W po-
kojach wi-fi, balkon, klimatyzacja. W pobliżu centrum turystyczne Lloret de Mar, 500 m do plaży.

PROGRAM

Uwaga! Wyjazd tylko dla osób pełnoletnich – w dniu 
wyjazdu należy mieć ukończone 18 lat. Nie zapewnia-
my kadry wychowawczej.

NAJLEPSZE WARSZTATY
Do wyboru dla chętnych proponujemy profesjo-
nalne WARSZTATY WOKALNE lub WARSZTATY 
AKTORSKIE z gośćmi specjalnymi! Cykl warszta-
towy to 3h x 3 dni. 

WARSZTATY WOKALNE metodą SLS poprowadzi 
niezastąpiony BARTEK CABOŃ.
Trener wokalny, rehabilitant głosu, wokalista, 
songwriter, multiinstrumentalista o najwyższym 
w Polsce stopniu licencji SLS. Od 2009 roku szkoli, 
przygotowuje i leczy głosy wokalistów związanych 
z praktycznie każdym stylem muzycznym. Do jego 
klientów należeli bądź należą m.in.: Dawid Kwiat-
kowski, Michał Kwiatkowski, Kasia Kowalska, Edyta 
Górniak, Julia Wieniawa, Natasza Urbańska. Szkolił 
się u takich nauczycieli śpiewu jak Seth Riggs, Jef-
frey Skouson, Wandy Parr, Guy Babusek, Spencer 
Welch czy Greg Enriquez. Bartek od 5 lat współpra-
cuje z Dawidem Kwiatkowskim. Owocem ich pracy 
i pasji jest najnowszy singiel Dawida pt. Jesteś.

WARSZTATY AKTORSKIE I PREZENTACJI SCE-
NICZNEJ poprowadzi PIOTR BALICKI.
Aktor, reżyser, lektor radiowy i telewizyjny, scena-
rzysta, współtwórca programów telewizyjnych, 
konferansjer, animator publiczności, trener au-
toprezentacji. Absolwent WRiTV Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Warm-upper podczas 
realizacji programów telewizyjnych. Przez 5 lat 
uczył aktorstwa w szkołach artystycznych, przez 
3 lata był dyrektorem artystycznym Teatru Sztuk 
Wielu, wyreżyserował kilka produkcji z udziałem 
młodych artystów, a także film pełnometrażowy 
Tam, gdzie świeci słońce. Jest trenerem w progra-
mie TVN Mali giganci oraz reżyserem klipu do naj-
nowszego singla Jesteś Dawida Kwiatkowskiego.

CHILLOUT & PARTY. Lloret de Mar to nie tylko pięk-
ne wybrzeże Costa Brava, ale i piaszczyste plaże 
i ciepłe morze, muzyka, clubbing i masa atrakcji.

BARCELONA! Zwiedzanie z przewodnikiem. W pro-
gramie: wzgórze Montjuic, Sagrada Familia, ka-
mienice Antonia Gaudiego, dzielnica Eixample, Las 
Ramblas, a na koniec dnia Font Magica, a także 
zakupy i tapas. 

W trakcie wyjazdu zostanie nakręcony PAMIĄT-
KOWY KLIP!

hiSZpańska StrefA twórcZA 
z DAwIdem kwiatKowskIm 18+

wiek: 
18 – 25 lat





Autor Programu:

Kuba Marjański
dyrektor biura, zapalony 
żeglarz i narciarz, 
absolwent informatyki, 
miłośnik fotografii i gór
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#naDjeZiorem  #zajęciawtereNie  #nauKapoPrzeZzabAwę   #pamięć

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � wycieczka do Zoo Safari – 70 zł
 � paintball – 60 zł
 � 100 kulek paintballowych (dodatkowo) – 
30 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gwarek-mazury.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

PROGRAM

Unikalne zajęcia. Ciekawe zajęcia w terenie, na 
wodzie, bezstresowa nauka języka poprzez zaba-
wę, przybliżenie tradycji, obyczajów i kultury kraju 
i wiele innych.

Sailing. Nauczymy się podstawowych słówek 
i zwrotów związanych z żeglarstwem – także w ję-
zyku angielskim. W programie wykład na temat 
zasad bezpieczeństwa, nauka wiązania węzłów 
i oczywiście duża porcja zajęć na wodzie. Do dys-
pozycji jachty klasy Omega.

Fun & sun. Zabawy w wodzie, piłka wodna i do-
skonalenie umiejętności pływania to tylko niektóre 
z naszych propozycji.

Boat ride! Zabierzemy Was na fajną przejażdżkę 
na gumowym bananie wodnym ciągniętym przez 
motorówkę. Zabawa będzie świetna – kto zdoła 
się utrzymać, ten otrzyma nagrodę!

Kayaks, rafts & inflatables. Wycieczki kajako-
we po jeziorze Tajty, budowanie tratwy i wyścigi 
na pontonach.

High ropes. Do dyspozycji kilka tras o różnym stop-
niu trudności: od "zielonej" dla malutkich dzieci, 
przez "pomarańczową" i "żółtą" dla dzieci powyżej 

100 cm wzrostu, do bardzo trudnych tras dla osób 
powyżej 140 cm wzrostu .

Me and the world around me. Opowiecie sobie 
nawzajem o swoich znajomych i rodzinie, o miej-
scu w którym mieszkacie, szkole i marzeniach 
jakie macie.

Newspaper project. Będziemy codziennie zbierać 
ciekawe informacje i redagować naszą dwuję-
zyczną gazetkę obozową na temat naszych że-
glarskich osiągnięć.

What is the weather? Dowiemy się jak ustalić siłę 
wiatru w skali Beauforta, jak określić stan wody, co to 
jest martwa fala i do czego używa się disdrometru.

Holiday in English. Piosenki, filmów w orygi-
nale, ciekawe gry językowe i układanie śmiesz-
nych scenek.

Ponadto w programie:
 � ognisko z szantami i pieczeniem kiełbasek
 � survival, orienteering i gry terenowe
 � dyskoteka przebierana
 � wycieczki po okolicy (m.in. Twierdza Boyen 
i most obrotowy na Kanale Łuczańskim)

 � zajęcia integracyjne
 � wieczorki filmowe in English

ŻeglArSKa prZygoda in engliSh

NowoŚĆ



Autor Programu:

Gosia Zagrocka
studentka AWF, 
instruktorka narciarstwa, 
miłośniczka górskich 
wędrówek i jazdy na 
rolkach
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#brItiShorAmericAnengliSh  #caveS  #clImBIng  #holiDay

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Obóz przygody in English to:
 � unikalne zajęcia
 � nowoczesne metody nauczania – 20 h lekcji 
językowych + warsztaty

 � małe grupy zajęciowe
 � profesjonalna kadra

Me and the world around me. Stworzycie projekt 
o sobie i swoich zainteresowaniach, ulubionych 
smakach i talentach.

Visiting Great Britain & USA. Podczas interaktyw-
nych zajęć doszukamy się różnic pomiędzy tymi 
krajami i stworzymy ciekawe krzyżówki.

Newspaper project. Zabawimy się w prawdziwych 
reporterów. Będziemy codziennie zbierać ciekawe 
informacje i redagować gazetkę obozową.

Climbing. Jura to raj dla miłośników wspinaczki 
i dla tych, którzy chcieliby dopiero spróbować sił 
w tym sporcie.

High ropes. Pokonywanie mostów linowych nad 
przepaściami, zjeżdżanie ze skał, wchodzenie po 
drabince alpinistycznej oraz wspinaczka w kominie.

Secret castle. Wspólnie będziemy odkrywać histo-
rię i tajemnice Szlaku Orlich Gniazd.

Fossils – what is it!? Poznamy budowę geologicz-
ną Jury i spróbujemy poszukać skamieniałości, 
które zdradzą nam kilka tajemnic z przeszłości.

Magic caves. Schylanie, czołganie, przeciskanie 
przez wąskie szczeliny – a to wszystko w ciem-
nych i wilgotnych jaskiniach, gdzie mrok rozpra-
szają jedynie nasze latarki.

First aid. Obozowy lekarz opowie jak zatamować 
krwotok, zabandażować rękę czy nogę oraz jak 
postępować w przypadku omdlenia.

Even you can be an artist. W programie m.in. 
malarskie impresje, plener rysunkowy i tworzenie 
makiety okolicznych atrakcji.

Ponadto w programie:
 � survival i wycieczki piesze  – masa nowych 
doświadczeń!

 � MAX paintball – zabawa z adrenaliną!
 � quady – przejażdżka na quadzie spalinowym
 � filmowe wieczory – oglądanie filmów w wer-
sjach oryginalnych

 � angielskie gry i zabawy
 � zajęcia integracyjne
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek

wiek: 
10 – 14 lat

obóz przygoDy In engliSh – 
grupa młoDSza



Autor Programu:

Konrad 
Chromiński
nauczyciel języka 
angielskiego i informatyki; 
miłośnik podróży 
i dobrego kina, kierownik
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#newsPaperproject  #happyholIday  #higeranDfASter  #quad

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 2099 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2099 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2099 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2099 zł
5. 12.08 – 23.08.2018 2099 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika WOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł). 
Cena nie zawiera: Dojazdu i dopłat.

DOPŁATY:
 � rajd samochodami terenowymi – 120 zł
 �  dodatkowe kulki paintballowe – 30 zł
 � animowane zwiedzanie Zamku 
w Ogrodzieńcu – 100 zł

 � Park Wodny Kraków i zwiedzanie 
Krakowa – 120 zł

 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.zajazdjurajski.pl
Zajazd Jurajski w Podlesicach u podnóża Góry Zborów. Obiekt położony w samym sercu Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. Pokoje 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami. Do dyspozycji sztuczna 
ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, tenis stołowy, wiata grillowa i 3 świetlice.

PROGRAM

Obóz przygody in English to:
 � unikalne zajęcia
 � nowoczesne metody nauczania – 20 h lekcji 
językowych + warsztaty

 � małe grupy zajęciowe
 � profesjonalna kadra

Me and the world around me. Stworzycie projekt 
o sobie i swoich zainteresowaniach, ulubionych 
smakach i talentach.

Visiting Great Britain & USA. Podczas interaktyw-
nych zajęć doszukamy się różnic pomiędzy tymi 
krajami i stworzymy ciekawe krzyżówki.

Newspaper project. Zabawimy się w prawdziwych 
reporterów. Będziemy codziennie zbierać ciekawe 
informacje i redagować gazetkę obozową.

Climbing. Jura to raj dla miłośników wspinaczki 
i dla tych, którzy chcieliby dopiero spróbować sił 
w tym sporcie.

High ropes. Pokonywanie mostów linowych nad 
przepaściami, zjeżdżanie ze skał, wchodzenie po 
drabince alpinistycznej oraz wspinaczka w kominie.

Secret castle. Ruiny starych warowni i zamków 
rozrzucone wśród wapiennych skałek tworzą 

niepowtarzalny widok. Wspólnie będziemy od-
krywać historię i tajemnice Szlaku Orlich Gniazd.

Fossils – what is it!? Poznamy budowę geologicz-
ną Jury i spróbujemy poszukać skamieniałości, 
które zdradzą nam kilka tajemnic z przeszłości.

Magic caves. Schylanie, czołganie, przeciskanie 
przez wąskie szczeliny – a to wszystko w ciem-
nych i wilgotnych jaskiniach, gdzie mrok rozpra-
szają jedynie nasze latarki.

First aid. Obozowy lekarz opowie jak zatamować 
krwotok, zabandażować rękę czy nogę oraz jak 
postępować w przypadku omdlenia.

Ponadto w programie:
 � survival i wycieczki piesze  – masa nowych 
doświadczeń!

 � MAX paintball – zabawa z adrenaliną!
 � quady – przejażdżka na quadzie spalinowym
 � filmowe wieczory – oglądanie filmów w wer-
sjach oryginalnych

 � angielskie gry i zabawy
 � zajęcia integracyjne
 � wycieczki na basen lub nad zalew
 � wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek

wiek: 
15 – 18 lat

obóz przygoDy In engliSh – 
grupa starSZA



Autor Programu:

Gosia Zagrocka
studentka AWF, 
instruktorka narciarstwa, 
miłośniczka górskich 
wędrówek i jazdy na 
rolkach
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wiek: 
7 – 12 lat

131

#seastories  #roBInHooD  #waKAcyjnanauKa  #boatrIde

TERMINY I CENY:

1. 25.06 – 06.07.2018 1999 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 1999 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 1999 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 1999 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realiza-
cję programu, opiekę kadry i instruktorów, 
opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę, 
ubezpieczenie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY:
 � turystyczny rejs statkiem – 50 zł
 � Ocean Park we Władysławowie – 60 zł
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.morzerelaks.pl
OW Bałtycki Relaks w Jastrzębiej Górze. Położony 250 m od morza. Pokoje3-, 4-, 5-osobowe 
z łazienkami. Ogrodzony teren zielony, boiska sportowe, plac zabaw, mini zoo, wiata grillowa, 
sale warsztatowe, kręgielnia, winda.

PROGRAM

Morska przygoda in English to:
 � unikalne zajęcia
 � nowoczesne metody nauczania – 20 h lekcji 
językowych + warsztaty

 � małe grupy zajęciowe
 � profesjonalna kadra

Me and the world around me. Stworzycie projekt 
o sobie i swoich zainteresowaniach, ulubionych 
smakach i talentach.

Visiting Great Britain & USA. Podczas interaktyw-
nych zajęć doszukamy się różnic pomiędzy tymi 
krajami i stworzymy ciekawe krzyżówki.

Newspaper project. Zabawimy się w prawdziwych 
reporterów. Będziemy codziennie zbierać ciekawe 
informacje i redagować gazetkę obozową.

Boat ride! Zabierzemy Was na fajną przejażdżkę 
na gumowym bananie wodnym ciągniętym przez 
motorówkę. Zabawa będzie świetna – kto zdoła 
się utrzymać, ten wygrywa nagrodę!

What is the weather? Dowiemy się, jak ustalić siłę 
wiatru w skali Beauforta, jak określić stan morza, 
co to jest martwa fala i do czego używa się dis-
drometru.

What a big ship! Dowiemy się co nieco o statkach, 
a z pomocą lornetek będziemy obserwować je 
z klifu.

Secrets of Baltic Sea. Otchłań morska kryje 
w sobie wiele tajemnic. To wyzwanie dla małych 
poszukiwaczy – może pomoże nam w tym tajem-
niczy list w butelce wyrzucony przez morskie fale 
na piasek?

Sea stories. Morskie opowieści, nauka słynnych 
szant i wakacyjnych piosenek dla dzieci.

Be like Robin Hood. Zajęcia łucznicze: szkolenie, 
trening i turniej obozowy z nagrodami.

Even you can be an artist. Za pomocą pędzla, kre-
dek i kilku białych kartek wyczarujemy prawdziwe 
marynistyczne arcydzieła.

Ponadto w programie:
 � park wodny Primavera
 � zwiedzanie Lisiego Jaru i latarni morskiej w Ro-
zewiu

 � park linowy Tarzan – zabawa na wysokości!
 � orienteering, zajęcia survivalowe i gra terenowa
 � kąpiele w morzu, zabawy na plaży
 � olimpiada sportowa
 � zajęcia integracyjne

morSKa prZygoda in engliSh



Autor Programu:
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wiek: 
10 – 16 lat

#nativesPeAker  #roZwój  #doSKoNAlenie   #quIzy&zabAwy&gry

TERMINY I CENY 

1. 25.06 – 06.07.2018 2199 zł
2. 07.07 – 18.07.2018 2199 zł
3. 19.07 – 30.07.2018 2199 zł
4. 31.07 – 11.08.2018 2199 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (11 nocle-
gów), wyżywienie 4 razy dziennie, realizację 
bardzo aktywnego programu, opiekę kadry 
i instruktorów oraz ratownika MOPR, pa-
miątkową koszulkę, śpiewnik, ubezpiecze-
nie NNW (10.000 zł).
Cena nie zawiera: Dojazdu i dodatko-
wych atrakcji.

DOPŁATY
 � paintball – 60zł
 � dodatkowe 100 kulek paintballowych – 
30zł

 � Zoo Safari – 70zł
 � linowy park przygód Ekstra – 45 zł 
 � płyta ze zdjęciami z obozu – 29,90 zł
 � przygodowy pakiet obozowy – 100 zł

ZAKWATEROWANIE www.gwarek-mazury.pl
OW Gwarek w Pięknej Górze. Położony na Mazurach (2 km od Giżycka) nad jeziorem Tajty. Pokoje 
3-, 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami. Bezpieczny ogrodzony teren, przystań żeglarska, własna plaża, 
boiska sportowe, park linowy.

PROGRAM

Program realizowany będzie przez doświadczo-
nych i wykwalifikowanych native speakerów.

Getting to knoweachother. Nauczycie się mówić 
o swoich pasjach. Stworzycie mini foto książę 
o sobie i swojej rodzinie. Quizy, zagadki, rebusy 
i łamigłówki. 

Visiting Great Britain. Pogaduszki o najsłynniej-
szych zabytkach Wielkiej Brytanii. Quiz wiedzy 
o Anglii i gry komunikacyjne. Wcielicie się w rolę 
Sherlocka Holmesa i rozwikłacie tajemnicę, w którą 
zamieszana jest sama Królowa Elżbieta II. 

Sightseeingaround the USA. Stworzycie restau-
rację z fast foodem oraz opracujecie konstytucję 
idealnego kraju. British or American English? Za-
gracie w football amerykański i wcielicie się w rolę 
ławy przysięgłych. 

G’day mate! Have you ever been to Australia? Stwo-
rzymy kolorowy plakat dotyczący Australii. Znajdą 
się na nim ciekawostki o tym kraju, a część infor-
macji zostanie również opublikowana na blogu! 
Zorganizujemy wyścigi skaczących kangurów, bie-
gających ptaków emu oraz zabawę bumerangiem.

Are you as cool as a cucumber? Comic Project 
- Kursanci stworzą gramatyczny komiks, w któ-
rym zaprezentują zasady gramatyczne, struktury, 
ciekawe powiedzonka, idiomy poznane podczas 
wszystkich dni obozu językowego. 

And the Oscar goes to...Uczestnicy przygotują 
filmik opowiadający o krajach anglojęzycznych, 
wykorzystując materiały przygotowane przez lek-
tora oraz materiały anglojęzycznych czasopism, 
blogów czy YouTube. 

Punkt Adrenalina! Rib + banan - przepłyniecie się 
ribem z silnikiem, a także popływacie bananem! 
Wskakujcie - zabawa będzie przednia!

Ponadto w programie
 � wycieczki jachtami Omega
 � orienteering
 � elementy survivalu
 � zawody sportowe
 � gry i zabawy terenowe
 � kąpiele, zajęcia integracyjne

obóz języKowo-prZygodowy by 
cAmbriDge school of eNglIsH



Organizator: 

Atas sp. z o.o. Nauka Języka Angielskiego
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#nauKajęzyKAPoprZezZABawę  #intergAcjA  #greenwich  #SilverStreet

wiek: 
13 – 18 latlonDyn. oBóz języKowy

TERMINY I CENY:

JA1-1 23.06 – 01.07.2018 1490 zł
JA1-2 30.06 – 08.07.2018 1710 zł
JA1-3 07.07 – 15.07.2018 1710 zł
JA1-4 14.07 – 22.07.2018 1710 zł
JA1-5 21.07 – 29.07.2018 1660 zł
JA1-6 28.07 – 05.08.2018 1660 zł
JA1-7 04.08 – 12.08.2018 1660 zł
JA1-8 11.08 – 19.08.2018 1660 zł
JA1-9 18.08 – 26.08.2018 1490 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (6 noclegów 
w Londynie), wyżywienie: 3 × dziennie, ćwi-
czenia i konwersacje w języku angielskim 
w postaci gier i zabaw w terenie, opieka pi-
lota i wychowawców, ubezpieczenie NNW, 
KL, bagaż (AXA), bogaty program zwiedza-
nia, materiały dydaktyczne – zeszyt ćwi-
czeń w języku angielskim.
Cena nie zawiera: Dojazdu, kosztu biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów (90 £ dla 
osób ur. po roku 2002, 105 £ dla osób ur. 
w roku 2002 i wcześniej), biletu do teatru 
(fakultatywnie 25 £), dopłata za specjalną 
dietę - 120 zł. 

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 £ = 5,20 zł.

ZAKWATEROWANIE
Dom rodziny brytyjskiej na obrzeżach Londynu. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera z Anglii. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-4 osobowych.

PROGRAM

Zajęcia językowe w postaci gier i zabaw w tere-
nie. Uczestnicy każdego dnia realizują praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie „project in English”, 
zdobywając informacje podczas odwiedzania 
obiektów oraz na podstawie przeprowadzanych 
rozmów i wywiadów w języku angielskim.

1. dzień. Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd 
nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.

2 dzień. Przeprawa promowa. DOVER – białe wa-
pienne klify. LONYDN/GREENWICH – Królewski 
Park przez który przebiega Południk „0”, widok na 
Londyn ze wzgórza Greenwich. Przejście obok 
klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskie. 
Przejazd kolejką DLR pod Tower of London, spacer 
wzdłuż Tamizy.

3 dzień. LONDYN – Muzeum Victorii i Alberta, prze-
jazd obok Harrods’a, London Eye. Westminster – 
spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów 
Parmalentu, Big Bena, 10 Downing Street. Spacer 
parkiem Św. Jakuba pod Pałac Buckingham.

4 dzień. LONDYN – Muzeum Brytyjskie, spacer 
po Regent’s Park. Muzeum Figur Woskowych Ma-
dame Tussaud’s, Oxford Street, Speaker’s Corner 
i Łuk Marmurowy przy Hyde Park.

5 dzień. LONDYN – Plac Trafalgar, kolumna Hora-
cego Nelsona, Galeria Narodowa, Plac Leicester, 
spacer po Covent Garden i China Town, Picadilly 
Circus. Opcjonalne wyjście do teatru – dla osób 
niezainteresowanych spektaklem Narodowa Ga-
leria Portretu.

6 dzień. LONDYN – przejazd  przez dzielnice Kni-
ghtbridge i South Kensington, Muzeum Historii 
Naturalnej i Muzeum Nauki, przejście obok Royal 
Albert Hall i pomnika Księcia Alberta, Hyde Park, 
spacer obok fontanny księżnej Diany i galerii sztu-
ki Serpentine.

7 dzień. LONDYN – galeria Tate Modern, przejście 
Millenium Bridge, Katedra Św. Pawła – Muzeum 
Londynu, Leadenhall Market – miejsce znane z fil-
mu o Harrym Potterze.

8 dzień. LONDYN – Teatr Szekspirowski The Globe 
z przewodnikiem anglojęzycznym. Rejs statkiem 
po Tamizie w kierunku Greenwich, ciepły lunch. 
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 
Przeprawa promowa.

9 dzień. Przyjazd do Polski.



Organizator: 
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#KulturABrytyjSKA  #bigben  #muZeumbrytyjskIe  #hyDeparK

wiek: 
11 – 16 lat

lonDyn i miaSta AngliI. 
obóz języKowy

TERMINY I CENY:

JA2-1 21.07 – 29.07.2018 1800 zł
JA2-4 04.08 – 12.08.2018 1800 zł
JA2-7 18.08 – 26.08.2018 1800 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (7 noclegów 
w Londynie), wyżywienie: 3 × dziennie, ćwi-
czenia i konwersacje w języku angielskim 
w postaci gier i zabaw w terenie, opieka pi-
lota i wychowawców, ubezpieczenie NNW, 
KL, bagaż (AXA), bogaty program zwiedza-
nia, materiały dydaktyczne – zeszyt ćwi-
czeń w języku angielskim.
Cena nie zawiera: Dojazdu, kosztu biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów (125 £ 
dla osób, które urodziły się po roku 2002, 
145 £ dla osób, które urodziły się w roku 
2002 i wcześniej), dopłata za specjalną 
dietę - 120 zł.  

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 
1 £ = 5,20 zł.

ZAKWATEROWANIE
Dom rodziny brytyjskiej na obrzeżach Londynu. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera z Anglii. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-4 osobowych.

PROGRAM

Uczestnicy realizują praktyczne, codzienne ćwi-
czenia językowe w formie gier i zabaw w terenie. 
Uliczne wywiady, rozmowy z rodziną goszczącą 
czy osobami zatrudnionymi w muzeach rozwijają 
umiejętności komunikacyjne uczestników i gwa-
rantują wspaniałą zabawę.

1. dzień. Zbiórka, wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy.

2 dzień. Przeprawa promowa, przejazd do Londy-
nu. LONDYN – przejście obok Tower of London, 
przez Tower Bridge, doki Św. Katarzyny, spacer 
południowym brzegiem Tamizy, obok teatru The 
Shakespeares Globe, Most Milenijny, widok na Ka-
tedrę Św. Pawła. Przejazd komunikacją miejską do 
dzielnicy zakwaterowania.

3 dzień. OXFORD – zwiedzanie z przewodnikiem 
anglojęzycznym: przejście przez High Street, obok 
Christ Church College, ogrodów, Bodleian Library, 
Scheldonian Theatre, St. John’s College, punting. 
Powrót do Londynu.

4 dzień. LONDYN – Gabinet Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s, Oxford Street z Primarkiem, 
Hyde Park, Muzeum Historii Naturalnej.

5 dzień. LONGLEAT SAFARI PARK – najpopular-
niejszy Park Safari w UK. Powrót do Londynu.

6 dzień. BRIGHTON: spacer po mieście, molo, 
wjazd na wieżę British Airways i360, Akwarium 
Sea Life, spacer obok białych klifów, powrót do Lon-
dynu.

7 dzień. Wycieczka do WARNER BROS. STU-
DIO, w którym powstawały filmy o przygodach 
Harry’ego Pottera, powrót do LONDYNU – Mu-
zeum Brytyjskie.

8 dzień. Przejazd do Londynu komunikacją miej-
ską. LONDYN – spacer obok Opactwa Westmin-
ster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. 
Jakuba, Pałacu Buckingham. Wyjazd do Polski, 
przeprawa promowa.

9 dzień. Powrót do Polski wg rozkładu jazdy.
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#hArryPotter  #warnerbrosS  #oXforD  #beautIfulenglaNd

lonDyn i miaSta AngliI. 
obóz języKowy

TERMINY I CENY:

Autokar:

JA2-2 28.07 – 05.08.2018 1800 zł
JA2-5 11.08 – 19.08.2018 1800 zł
Samolot:

JA2-3 28.07 – 04.08.2018 1900 zł
JA2-6 11.08 – 18.08.2018 1900 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (7 noclegów 
w Londynie), wyżywienie: 3 × dziennie, ćwi-
czenia i konwersacje w języku angielskim 
w postaci gier i zabaw w terenie, opieka pi-
lota i wychowawców, ubezpieczenie NNW, 
KL, bagaż (AXA), bogaty program zwiedza-
nia, materiały dydaktyczne – zeszyt ćwi-
czeń w języku angielskim.
Cena nie zawiera: Dojazdu, kosztu biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów (125 £ 
dla osób, które urodziły się po roku 2002, 
145 £ dla osób, które urodziły się w roku 
2002 i wcześniej). Samolot: +10 £ za trans-
fer z i na lotnisko Heathrow. Dopłata za spe-
cjalną dietę - 120 zł.

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 
1 £ = 5,20 zł.

ZAKWATEROWANIE
Dom rodziny brytyjskiej na obrzeżach Londynu. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera z Anglii. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-4 osobowych.

PROGRAM

Uczestnicy realizują praktyczne, codzienne ćwi-
czenia językowe w formie gier i zabaw w terenie. 
Uliczne wywiady, rozmowy z rodziną goszczącą 
czy osobami zatrudnionymi w muzeach rozwijają 
umiejętności komunikacyjne uczestników i gwa-
rantują wspaniałą zabawę.

1. dzień. Autokar: zbiórka, wyjazd. Samolot: zbiórka 
na lotnisku Chopina w Warszawie, przelot z opieku-
nem do Londynu Heathrow, przejazd komunikacją 
miejską pod opieką wychowawcy do rodzin gosz-
czących, zakwaterowanie.

2 dzień. Autokar: przeprawa promowa, przejazd do 
Londynu. Samolot: przejazd komunikacją miejską 
z opiekunem do centrum Londynu. LONDYN – 
spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów 
Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, Pałacu 
Buckingham. Spotkanie grupy autokarowej i sa-
molotowej. LONDYN – przejście obok Tower of 
London, przez Tower Bridge, doki Św. Katarzyny, 
spacer południowym brzegiem Tamizy, obok teatru 
The Shakespeares Globe, Most Milenijny, widok na 
Katedrę Św. Pawła. Przejazd komunikacją miejską 
do dzielnicy zakwaterowania.

3 dzień. OXFORD – zwiedzanie z przewodnikiem 
anglojęzycznym: przejście przez High Street, obok 
Christ Church College, ogrodów, Bodleian Library, 

Scheldonian Theatre, St. John’s College, punting. 
Powrót do Londynu.

4 dzień. LONDYN – Gabinet Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s, Oxford Street z Primarkiem, 
Hyde Park, Muzeum Historii Naturalnej.

5 dzień. LONGLEAT SAFARI PARK – najpopular-
niejszy Park Safari w UK. Powrót do Londynu.

6 dzień. BRIGHTON: spacer po mieście, molo, wjazd 
na wieżę British Airways i360, Akwarium Sea Life, 
spacer obok białych klifów, powrót do Londynu.

7 dzień. Wycieczka do WARNER BROS. STU-
DIO, w którym powstawały filmy o przygodach 
Harry’ego Pottera, powrót do LONDYNU – Mu-
zeum Brytyjskie.

8 dzień. Autokar: Przejazd do Londynu komuni-
kacją miejską. LONDYN – spacer obok Opactwa 
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, 
Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Wyjazd 
do Polski, przeprawa promowa. Samolot: Przejazd 
komunikacją miejską pod opieką wychowawcy 
na lotnisko Heathrow, przelot na lotnisko Chopina 
w Warszawie.

9 dzień. Autokar: przyjazd do Polski.

wiek: 
13 – 18 lat
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#miastaunIwersytecKie  #projectiNengliSh  #dover  #cambrIdge

lonDyn i miaSta unIwersytecKie. 
obóz języKowy

TERMINY I CENY:

JA3-3 07.07 – 15.07.2018 1790 zł
JA3-7 04.08 – 12.08.2018 1740 zł
JA3-8 11.08 – 19.08.2018 1740 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie (6 noclegów 
w Londynie), wyżywienie: 3 × dziennie, ćwi-
czenia i konwersacje w języku angielskim 
w postaci gier i zabaw w terenie, opieka pi-
lota i wychowawców, ubezpieczenie NNW, 
KL, bagaż (AXA), bogaty program zwiedza-
nia, materiały dydaktyczne – zeszyt ćwi-
czeń w języku angielskim.
Cena nie zawiera: Dojazdu, kosztu biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów (110 £ 
dla osób, które urodziły się po roku 2002, 
125 £ dla osób, które urodziły się w roku 
2002 i wcześniej). Dopłata za specjalną 
dietę - 120 zł.

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 
1 £ = 5,20 zł.

ZAKWATEROWANIE
U rodzin brytyjskich na obrzeżach Londynu. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera z Anglii. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-4 osobowych.

PROGRAM

Zajęcia językowe w postaci gier i zabaw w terenie. 
Uczestnicy realizują codziennie praktyczne ćwicze-
nia językowe w formie „project in English”, zdoby-
wając informacje podczas odwiedzania obiektów 
oraz na podstawie przeprowadzanych rozmów 
i wywiadów w języku angielskim.

1. dzień. Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd 
nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.

2 dzień. Przeprawa promowa. DOVER  – białe 
wapienne klify. LONDYN – spacer od Placu Tra-
falgar, przez Picadilly Circus i dzielnicę Soho do 
Covent Garden.

3 dzień. CAMBRIDGE – spływ łodziami po rze-
ce Cam, spacer po miasteczku uniwersyteckim 
z przewodnikiem anglojęzycznym, przejście przez 
Silver Street z widokiem na Most Matematyczny, 
King’s Parade obok King’s College, Senate Ho-
use, Trinity College i St. John’s College. Wejście 
do jednej z uczelni i poznanie zasad studiowania 
w Cambridge.

4 dzień. WINDSOR – spacer deptakiem po mieście, 
obok zamku aż pod Eton College – jedną z najstar-
szych elitarnych szkół męskich w Wielkiej Brytanii. 
HAMPTON COURT – zwiedzanie ogrodów i pałacu.

5 dzień. LONDYN – Galeria Narodowa, spacer obok 
Opactwa Westminster, Gmachów Parlametu, Big 
Bena, Parku Św. Jakuba i Pałacu Buckingham. 
Wyjście do teatru na sztukę lub musical w języ-
ku angielskim.

6 dzień. CANTERBURY – spacer średniowiecznymi 
uliczkami, Katedra Canterbury, High Street. LEEDS 
CASTLE – zwiedzanie zamku, ogrodu, labiryntu 
i ptaszarni.

7 dzień. OXFORD – spacer po mieście z przewod-
nikiem anglojęzycznym, przejście przez High Stre-
et, obok Christ Church College, St. John’s College, 
ogrodów, biblioteki Bodleian, teatru Sheldonian, 
Trinity College, wejście do jednego z college’ów.

8 dzień. LONDYN  – rejs statkiem po Tamizie, 
GREENWICH – Królewski Park, przez który prze-
biega Południk „0”, widok Londynu ze wzgórza 
Greenwich, czas na ciepły lunch przed podróżą. 
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 
Przeprawa promowa.

9 dzień. Przyjazd do Polski. Powrót do poszczegól-
nych miast zgodnie z rozkładem jazdy.

wiek: 
13 – 18 lat
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#nauKajęzyKA  #porozumiewamySIę  #zwIeDZAmy  #Autokarem

TERMINY I CENY:

JAL-1 23.06 – 08.07.2018 3990 zł
JAL-3 07.07 – 22.07.2018 4190 zł
JAL-5 21.07 – 05.08.2018 3990 zł
JAL-7 04.08 – 19.08.2018 3990 zł

Kurs standardowy będzie realizowany we 
wszystkich terminach.
Kurs gimnazjalny będzie realizowany w termi-
nie 21.07-5.08.2018. Dopłata: 100 zł.
Kurs maturalny będzie realizowany w terminie 
4.08-19.08.2018. Dopłata: 100 zł.

Cena zawiera: 50 lekcji: 30 zajęć w klasach, 
20 zajęć w terenie, materiały dydaktyczne, 
zakwaterowanie (13 noclegów), wyżywienie 
3 × dziennie, opiekę i prowadzenie progra-
mu przez kierownika-pilota, wychowawców, 
ubezpieczenie NNW i KL i bagaż (AXA), bo-
gaty program zwiedzania.
Cena nie zawiera: Dojazdu, kosztu biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów (140 £ 
dla osób, które urodziły się po roku 2002, 
160 £ dla osób, które urodziły się w roku 
2002 i wcześniej). Dopłata za specjalną 
dietę - 250 zł.

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 
1 £ = 5,20 zł.

ZAKWATEROWANIE
Dom rodziny brytyjskiej na obrzeżach Londynu. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera z Anglii. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-4 osobowych.

PROGRAM

Kurs standardowy JAL (13-18 lat)
Nauka w klasach oraz podczas interesującego pro-
gramu zwiedzania poprzez praktyczne ćwiczenia 
językowe. Lekcje w klasach prowadzone są przez 
native speakerów. Poziomy zaawansowania od lo-
wer-intermediate do upper-intermediate plus. Kurs 
koncentruje się wokół konwersacji i rozumienia 
języka potocznego. Uczestnicy dzieleni są na grupy 
językowe na podstawie testów kwalifikacyjnych.

Kurs przygotowujący do zdawania egzaminu gim-
nazjalnego JAL-G (14-15 lat)
Przygotowanie uczestników do pisemnego egza-
minu gimnazjalnego w III kl. gimnazjum. Kurs jest 
wzbogacony o wybrane zagadnienia gramatyczne.

Kurs przygotowujący do zdawania egzaminu ma-
turalnego JAL-MR (16-19 lat)
Przygotowanie uczestników do matury na pozio-
mie rozszerzonym do części ustnej i pisemnej 
w zakresie pisania tekstów. Kurs jest wzbogacony 
o wybrane zagadnienia gramatyczne.

Program językowy kursu JAL (tygodniowy):
 � 15 lekcji po 45 minut – lekcje od poniedziałku 
do piątku po 3 godz. lekcyjne dziennie; szkoły 
w dzielnicy Wallington; grupy max 16-osobowe

 � 10 godz. zajęć w terenie – praktyczne ćwiczenia 
językowe w formie gier i zabaw w terenie

Ramowy program zwiedzania:
 � przejście obok Opactwa Westminster, Gma-
chów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham

 � Tower of London, Tower Bridge, rejs statkiem 
po Tamizie

 � Zakupy w Westfiled Stradford
 � London Eye, wyjście na musical
 � Galeria Narodowa (zwiedzanie z przewodnikiem 
anglojęzycznym), Plac Trafalgar, Leicester Squ-
are, Chinatown

 � Longleat Safari Park: najsłynniejszy park safari 
w UK

 � Oxford: przejście przez High Street, obok Christ 
Church College, ogrodów, Bodleian Library, Te-
atr Scheldonian, St. John’s College (zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem anglojęzycznym)

 � zwiedzanie Harry Potter Studio – studio filmo-
we Warner Bros., w którym powstawały filmy 
o przygodach Harry’ego Pottera

 � Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, 
Muzeum Brytyjskie, Covent Garden

 � Brighton: spacer po mieście, molo, przejście 
obok Royal Pawilion

 � Muzeum Historii Naturalnej, Harrods

Program zwiedzania prowadzony jest częściowo 
w języku angielskim.

wiek: 
13 – 19 lat

KurS języKowy lonDyn – 
50 lekcji (Autokar)
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#KoNwersacja  #KomunIKacja  #gryizabawywterenie  #rejsStAtKiem

TERMINY I CENY:

JAS-2 24.06 – 07.07.2018 3990 zł
JAS-4 08.07 – 21.07.2018 4190 zł
JAS-6 22.07 – 04.08.2018 3990 zł
JAS-8 05.08 – 18.08.2018 3990 zł

Kurs standardowy będzie realizowany we 
wszystkich terminach.
Kurs gimnazjalny będzie realizowany w termi-
nie 21.07-5.08.2018. Dopłata: 100 zł.
Kurs maturalny będzie realizowany w terminie 
4.08-19.08.2018. Dopłata: 100 zł.

Cena zawiera: 50 lekcji: 30 zajęć w klasach, 
20 zajęć w terenie, materiały dydaktyczne, 
zakwaterowanie (13 noclegów), wyżywienie 
3 × dziennie, opiekę i prowadzenie progra-
mu przez kierownika-pilota, wychowawców, 
ubezpieczenie NNW i KL i bagaż (AXA), bo-
gaty program zwiedzania. 
Cena nie zawiera: Dojazdu, kosztu biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów (140 £ 
dla osób, które urodziły się po roku 2002, 
160 £ dla osób, które urodziły się w roku 
2002 i wcześniej), transferu z i na lotnisko 
Heathrow (10 £). Dopłata za specjalną die-
tę - 120 zł.

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 
1 £ = 5,20 zł.

ZAKWATEROWANIE
Dom rodziny brytyjskiej na obrzeżach Londynu. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera z Anglii. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-4 osobowych.

PROGRAM

Kurs standardowy JAS (13-18 lat)
Nauka w klasach oraz podczas interesującego pro-
gramu zwiedzania poprzez praktyczne ćwiczenia 
językowe. Lekcje w klasach prowadzone są przez 
native speakerów. Poziomy zaawansowania od lo-
wer-intermediate do upper-intermediate plus. Kurs 
koncentruje się wokół konwersacji i rozumienia 
języka potocznego. Uczestnicy dzieleni są na grupy 
językowe na podstawie testów kwalifikacyjnych.

Kurs przygotowujący do zdawania egzaminu gim-
nazjalnego JAS-G (14-15 lat)
Przygotowanie uczestników do pisemnego egza-
minu gimnazjalnego w III kl. gimnazjum. Kurs jest 
wzbogacony o wybrane zagadnienia gramatyczne.

Kurs przygotowujący do zdawania egzaminu ma-
turalnego JAS-MR (16-19 lat)
Przygotowanie uczestników do matury na pozio-
mie rozszerzonym do części ustnej i pisemnej 
w zakresie pisania tekstów. Kurs jest wzbogacony 
o wybrane zagadnienia gramatyczne.

Program językowy kursu JAS (tygodniowy):
 � 15 lekcji po 45 minut – lekcje od poniedziałku 
do piątku po 3 godz. lekcyjne dziennie; szkoły 
w dzielnicy Wallington; grupy max 16-osobowe

 � 10 godz. zajęć w terenie – praktyczne ćwiczenia 
językowe w formie gier i zabaw w terenie

Ramowy program zwiedzania:
 � przejście obok Opactwa Westminster, Gma-
chów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham

 � Tower of London, Tower Bridge, rejs statkiem 
po Tamizie

 � Zakupy w Westfiled Stradford
 � London Eye, wyjście na musical
 � Galeria Narodowa (zwiedzanie z przewodnikiem 
anglojęzycznym), Plac Trafalgar, Leicester Squ-
are, Chinatown

 � Longleat Safari Park: najsłynniejszy park safari 
w UK

 � Oxford: przejście przez High Street, obok Christ 
Church College, ogrodów, Bodleian Library, Te-
atr Scheldonian, St. John’s College (zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem anglojęzycznym)

 � zwiedzanie Harry Potter Studio – studio filmo-
we Warner Bros., w którym powstawały filmy 
o przygodach Harry’ego Pottera

 � Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, 
Muzeum Brytyjskie, Covent Garden

 � Brighton: spacer po mieście, molo, przejście 
obok Royal Pawilion

 � Muzeum Historii Naturalnej, Harrods

Program zwiedzania prowadzony jest częściowo 
w języku angielskim.

KurS języKowy lonDyn – 
50 lekcji (samolot)

wiek: 
13 – 19 lat
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#linKschoolofengliSh  #Swieqi  #seaAnDbeacH  #feltom

TERMINY I CENY:

JM1-1 (A) 23.06 – 30.06.2018 1090 zł
JM1-2 (B) 30.06 – 07.07.2018 1140 zł
JM1-3 (A) 07.07 – 14.07.2018 1090 zł
JM1-4 (B) 14.07 – 21.07.2018 1140 zł
JM1-5 (A) 21.07 – 28.07.2018 1090 zł
JM1-6 (B) 28.07 – 04.08.2018 1140 zł
JM1-7 (A) 04.08 – 11.08.2018 1090 zł
JM1-8 (B) 11.08 – 18.08.2018 1140 zł
JM1-9 (A) 18.08 – 25.08.2018 1090 zł
JM1-10 (A) 25.08 – 01.09.2018 1040 zł

Cena zawiera: Zakwaterowanie u rodzin 
maltańskich (7 noclegów), wyżywienie 3 
x dziennie, ćwiczenia językowe w terenie, 
opiekę pedagogiczna, ubezpieczenie AXA 
NNW, KL i bagaż.
Cena nie zawiera: Kosztów przelotu, obo-
wiązkowej opłaty 190 €, opłat dodatkowych, 
kosztów wypożyczenia leżaka i parasola. 
Dopłata za specjalną dietę - 120 zł.

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 
1 € = 4,40 zł.

mAltA. oBóz języKowy

ZAKWATEROWANIE
Dom rodziny maltańskiej. Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, głównie w miej-
scowościach Swieqi i Pembroke, w odległości 5-20 minut pieszo od szkoły językowej. Rodziny 
goszczące są sprawdzone i starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 
osoby z grupy obozowej, może także gościć młodzież z innych krajów.

PROGRAM

Zajęcia językowe w klasach: Nauka języka odbywa 
się w renomowanej maltańskiej szkole językowej 
Link School of English, w grupach międzynarodo-
wych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifiko-
waną kadrę lektorską. Szkoła posiada akredytację 
FELTOM (Federation of English Language Teaching 
Organisations Malta). Ośrodek nauczania znajduje 
się w miejscowości Swieqi.

Zajęcia językowe w terenie: Praktyczne ćwiczenia 
językowe w formie gier i zabaw w terenie. Ćwicze-
nia rozwijają umiejętności komunikacyjne uczest-
ników i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo 
na dwóch wybranych wycieczkach oferujemy zwie-
dzanie z anglojęzycznym przewodnikiem.

Ramowy program obozu – PROGRAM „A”:
 � plażowanie i relaks na jednej z najładniejszych 
maltańskich plaż

 � gra terenowa „treasure hunt”, dyskoteka
 � Valetta – zwiedzanie stolicy Malty z lokalnym 
przewodnikiem w języku angielskim, dla chęt-
nych wejście do Katedry św. Jana (+ok. 8 €)

 � Sliema – jeden z głównych nadmorskich ku-
rortów Malty, centrum handlowe i rozrywkowe 
wyspy

 � warsztaty językowe – dodatkowe zajęcia na 
wybrany temat

 � zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym 
przewodnikiem

 � Mdina – malownicze, średniowieczne miasto, 
dawna stolica Malty, współcześnie plan zdję-
ciowy wielu filmów

 � Rabat – zwiedzanie Kościoła Św. Pawła
 � Comino – wycieczka na trzecią co do wielkości 
wyspę położoną pomiędzy Maltą i Gozo

Ramowy program obozu – PROGRAM „B”:
 � plażowanie i relaks na jednej z najładniejszych 
maltańskich plaż, spacer zapoznawczy po 
okolicy.

 � gra terenowa „treasure hunt”, dyskoteka
 � warsztaty językowe – dodatkowe zajęcia na 
wybrany temat

 � Mdina – wieczorny wyjazd do dawnej stolicy 
Malty

 � Sliema – jeden z głównych nadmorskich ku-
rortów Malty, centrum handlowe i rozrywkowe 
wyspy

 � Valletta – spacer po stolicy Malty
 � trzy miasta: Vittoriosa, Cospicua i Senglea, 
zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym 
przewodnikiem

 � Gozo – zwiedzanie w języku angielskim z lokal-
nym przewodnikiem: Victoria – stolica Gozo, 
relaks w Xlendi Bay

wiek: 
12 – 18 lat
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#nativSpeaKers  #fotoStory  #hellolonDon  #faShionDay

TERMINY I CENY:

JA4-1 23.06 – 01.07.2018 1890 zł
JA4-2 30.06 – 08.07.2018 1890 zł
JA4-3 07.07 – 15.07.2018 1890 zł
JA4-4 14.07 – 22.07.2018 1890 zł

Cena zawiera
 � zakwaterowanie – 6 noclegów 
w Londynie

 � wyżywienie 3 × dziennie
 � ćwiczenia i konwersacje w języku 
angielskim w postaci gier i zabaw 
w terenie prowadzone przez native 
speakerów

 � opiekę i prowadzenie programu przez 
kierownika-pilota, wychowawców

 � ubezpieczenie NNW i KL i bagaż – AXA
 � bogaty program zwiedzania
 � materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń 
w języku angielskim

Cena nie zawiera: Dojazdu, kosztu biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów (130 £ 
dla osób, które urodziły się po roku 2002, 
155 £ dla osób, które urodziły się w roku 
2002 i wcześniej). Dopłata za specjalną 
dietę - 120 zł.

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 
1 £ = 5,20 zł.

wiek: 
13 – 18 lat

lonDyn z NAtIve sPeAkerami. 
obóz języKowy

ZAKWATEROWANIE
Dom rodziny brytyjskiej na obrzeżach Londynu. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera z Anglii. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo 
i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-4 osobowych.

PROGRAM

Realizując program zwiedzania native speakerzy pro-
wadzą warsztaty i praktyczn, codzienne ćwiczenia 
językowe w formie gier i zabaw w terenie. Uliczne wy-
wiady, kręcenie filmu w stylu Jamesa Bonda, rozmo-
wy z rodziną goszczącą czy osobami zatrudnionymi 
w muzeach rozwijają umiejętności komunikacyjne 
uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.

1. dzień. Zbiórka, wyjazd wg rozkładu jazdy, 
przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.

2 dzień – Hello London. Przeprawa promowa. 
Przejście obok Tower of London, Tower Bridge, doki 
Św. Katarzyny, Borough Market, City of London, 
przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwa-
terowania.

3 dzień – Fashion day. Design Museum, spacer po 
najmodniejszych i najbardziej designerskich dziel-
nicach Londynu: Soho i Covent Garden, warsztaty 
modowe – what & how to wear, Camden Town – 
what is hot and what is not in fashion.

4 dzień – Movie day. Zwiedzanie Teatru Shakespe-
are`a (The Globe), warsztaty aktorskie, James Bond 
& Sherlock Holmes walk – spacer po miejscach 
związanych z kultowymi seriami agenta 007 i słynne-
go detektywa. Kręcenie filmu w stylu Jamesa Bonda.

5 dzień – Fame day. Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud`s, celebrity walk – śladami sław-
nych londyńczyków, spacer po miejscach zwią-
zanych z Harrym Potterem, wyjście na musical.

6 dzień – Sport & relax day. Spacer po dzielnicy 
South Kensington, Albert Memorial, Royal Albert 
Hall, ogrody pałacowe Kensington Gardens, Mu-
zeum Historii Naturalnej, Muzeum Victorii i Alber-
ta, Hyde Park, nauka gry w krykieta – najbardziej 
popularnej brytyjskiej gry, zakupy na Oxford Street.

7 dzień – Paparazii day. Spacer obok Gmachów 
Parlamentu, Big Bena, Parliament Square, Victoria 
Tower Gardens, Westminster Abbey, park Św. Jaku-
ba, Pałacu Buckingham, warsztaty dziennikarskie 
i fotograficzne.

8 dzień – Goodbye London. London Eye, rejs stat-
kiem po Tamizie, przejazd kolejką linową Emirates 
Air Line. Wyjazd do Polski w godzinach popołudnio-
wych. Przeprawa promowa.

9 dzień. Przyjazd do Polski.





Organizator: 
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#salonIKi  #Ateny  #KulturAihiStorIAgrecji  #smaKigrecji

wiek: 
12 – 18 lat

TERMINY I CENY:

OG1-1 09.07 – 19.07.2018 2090 zł
OG1-2 23.07 – 02.08.2018 2090 zł

Cena zawiera: Przejazd komfortowym au-
tokarem, 6 noclegów w Loutraki, 2 noclegi 
tranzytowe (tam i z powrotem) w okolicy 
Salonik, wyżywienie podczas noclegów 
tranzytowych i zakwaterowania w hotelu, 
opiekę pedagogiczną oraz ratownika wod-
nego, bogaty program turystyczny i wypo-
czynkowy, ubezpieczenie AXA (NNW, KL, 
bagaż).
Cena nie zawiera: Dojazdu spoza Katowic 
i Krakowa, kosztu biletów wstępu do zwie-
dzanych obiektów (100 €), podatku greckie-
go (15 €) i opłat dodatkowych.

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 
1 € = 4,40 zł.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Barbara w Loutraki. Obiekt położony nad samym morzem. Pokoje 3-4 osobowe z ła-
zienką, suszarką, klimatyzacją, TV, lodówką, WI-FI, balkonem, ręcznikami (bez dodatkowych opłat).

Hotel tranzytowy: Kornilios Palace 4, w okolicach Salonik, pokoje 3-4 -osobowe z łazienkami.

PROGRAM

1. dzień. Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Prze-
jazd non stop do Grecji.

2 dzień. W godzinach wczesnowieczornych przy-
jazd do hotelu w okolicach SALONIK.

3 dzień. Spacer z lokalnym przewodnikiem po SA-
LONIKACH. Wyjazd w kierunku Loutraki. Postój 
w TERMOPILACH. W godzinach wieczornych przy-
jazd do LOUTRAKI. Zakwaterowanie.

4 dzień. Dzień relaksu. Plażowanie. Wieczorna 
dyskoteka w hotelu.

5 dzień. Wyjazd do ATEN. Zwiedzanie rozpo-
czynamy od Partenonu na wzgórzu Akropolu, 
następnie góra Pnyks i Nowe Muzeum Akropolu. 
Następnie Kalimarmaro, antyczny stadion, arena 
pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich. 
Zobaczymy ruiny świątyni Zeusa Olimpijskiego, 
zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na 
placu Syntagma oraz ateńską trylogię: Akademię, 
Uniwersytet i Bibliotekę Narodową. Odpocznie-
my w Ogrodach Królewskich. Zakupy i spacer po 
wąskich uliczkach Plaki oraz pasażu handlowym 
Ermou. Powrót do hotelu.

6 dzień. Plażowanie. Po południu przejazd do grec-
kiej tawerny na naukę gotowania potraw kuchni 
greckiej pod czujnym okiem greckiego szefa kuch-
ni. Przygotowany wspólnie posiłek zostanie zjedzo-
ny przez grupę. Wieczór grecki.

7 dzień. Wycieczka do NAFPLIO – pierwszej stolicy 
nowożytnej Grecji, „miasta zakochanych”. Zwie-
dzanie z lokalnym przewodnikiem. Wizyta w EPI-
DAUROS – zwiedzanie antycznego teatru. Powrót 
do hotelu. Plażowanie. Wieczorem gry i zabawy.

8 dzień. Rejs po Kanale Korynckim. Po połu-
dniu plażowanie.

9 dzień. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 
Kalambaki, zwiedzanie klasztorów METEORY (ko-
nieczny odpowiedni strój). Zwiedzanie pracowni 
pisania ikon. Przejazd do hotelu w okolicach SA-
LONIK.

10 dzień. Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd 
non stop.

11 dzień. Powrót do Polski zgodnie z rozkła-
dem jazdy.

SmaKi grecji. oBóz 
turyStycZno-wypocZynKowy
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#relAkS  #coStABrAva  #wenecja  #poSzerzaNiehoryzoNtów

wiek: 
12 – 18 lat

TERMINY I CENY:

OH1-1 02.07 – 12.07.2018 2090 zł
OH1-2 16.07 – 26.07.2018 2090 zł
OH1-3 30.07 – 09.08.2018 2090 zł

Cena zawiera: Przejazd komfortowym auto-
karem, 4 noclegi na Costa Brava, 3 noclegi 
tranzytowe, wyżywienie 2 razy dziennie 
w hotelach tranzytowych i 3 razy dziennie 
w hotelu Esplendid, opiekę pedagogiczną 
kierownika-pilota i wychowawców przez 
cały okres trwania wyjazdu, ubezpieczenie 
AXA (NNW, KL, bagaż), bogaty program tu-
rystyczny i wypoczynkowy.
Cena nie zawiera: Dojazdu spoza Katowic, 
kosztu biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów (120 €), kaucji zwrotnej (10 €) 
i opłat dodatkowych.

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 
1 € = 4,40 zł.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Esplendid w Blanes. Hotel położony ok. 300 m od szerokiej, piaszczystej plaży i ok. 1 km 
od centrum miasta. Przy hotelu znajduje się 1 duży basen + 2 małe. Hotel ma zaplecze sportowe. 
Zakwaterowanie w pokojach 3- i 4-os. z klimatyzacją, TV i ręcznikami w cenie. Suszarki można 
wypożyczyć w recepcji za kaucją zwrotną. Każdy pokój z balkonem (widok na basen lub na ulice).

Hotele tranzytowe – hotele 2/3, pokoje 3-4 osobowe z łazienkami.

PROGRAM

1. dzień. Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy 
i Austrię w kierunku Włoch zgodnie z rozkła-
dem jazdy.

2 dzień. W godzinach porannych przyjazd do 
WENECJI. Rejs na plac Św. Marka. Zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem: wejście do Bazyliki Św. 
Marka, spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy 
Św. Marka, Loggetty, Wieży Zegarowej, Siedziby 
Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, 
Biblioteki do Ponte Rialto. Przejazd do hotelu.

3 dzień. Przejazd do MEDIOLANU. Zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem: spacer obok Opery La 
Scala, przez plac Katedralny wraz z Katedrą Na-
rodzin św. Marii, na Stary Rynek, Galeria Vittorio 
Emanuele. Spacer obok Ratusza, Zamku Sforzów. 
Obiad. Przejazd na nocleg w Awinionie.

4 dzień. AWINION: Pałac Papieży, romańska ka-
tedra Notre-Dame, most Św. Benedykta z XII w. 
Przejazd do hotelu na Costa Brava w porze kolacji.

4-8 dzień. Pobyt na Costa Brava. Program rekre-
acyjny, animacje w hotelu, gry i zabawy na plaży, 

kąpiele w morzu pod opieką miejscowego ratow-
nika, a także wycieczka do BARCELONY – wizyta 
w Oceanarium, spacer po Bario Gotic i La Ram-
bla, Sagrada Familia, Casa Mila oraz Casa Batlo, 
Park Güell.

8 dzień. Po śniadaniu wykwaterowanie z hote-
lu. BLANES – Ogrody Mar y Mutra. Przejazd do 
GIRONY, spacer po starówce i nad rzeką Onyar. 
Przejazd na wybrzeże i spacer po plaży. Nocny 
przejazd do Włoch.

9 dzień. Przyjazd do GENUI. Spacer po mieście 
z przewodnikiem, m.in.: Piazza del Ferrari, przejście 
obok gotyckiej katedry San Lorenzo, dom Kolumba 
oraz Via Garibaldi. Przejazd do hotelu.

10 dzień. Przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – 
całodzienna zabawa. Wyjazd w kierunku Polski. 
Nocny przejazd przez Austrię i Czechy.

11 dzień. Powrót do Polski zgodnie z rozkła-
dem jazdy.

hiSZpaNia i perły europy. oBóz 
turyStycZno-wypocZynKowy
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#roZrywKa  #piaseKiwoda  #oDwenecjIdocAPri  #montecasSIno

TERMINY I CENY:

OW2-1 02.07 – 12.07.2018 2090 zł
OW2-2 16.07 – 26.07.2018 2090 zł
OW2-3 30.07 – 09.08.2018 2090 zł

Cena zawiera: Przejazd komfortowym au-
tokarem, 4 noclegi w okolicach Neapolu, 
4 noclegi tranzytowe we Włoszech, wyży-
wienie 2 razy dziennie w hotelach tranzyto-
wych i 3 razy dziennie w hotelu La Costie-
ra, opiekę pedagogiczną kierownika-pilota 
i wychowawców przez cały okres trwania 
wyjazdu, ubezpieczenie AXA (NNW, KL, 
bagaż), bogaty program turystyczny i wy-
poczynkowy.
Cena nie zawiera: Dojazdu spoza Katowic, 
kosztu biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów (120 €), kaucji zwrotnej (10 €) 
i opłat dodatkowych.

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 
1 € = 4,40 zł.

ZAKWATEROWANIE
Hotel La Costiera w Giugliano in Campania. Hotel położony jest 650 metrów od plaży, 30 
km na zachód od Neapolu. Obiekt oferuje pokoje wyposażone w klimatyzację oraz telewizor. 
Wi-fi i klimatyzacja w cenie. Zakwaterowanie: pokoje 3- i 4-os., łazienką z kabiną prysznicową 
i suszarką do włosów.

Hotele tranzytowe – hotele 3, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami.

PROGRAM

1. dzień. Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy 
i Austrię w kierunku Włoch zgodnie z rozkła-
dem jazdy.

2 dzień. W godzinach porannych przyjazd do WE-
NECJI. Rejs na plac Św. Marka. Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem. W programie: zwiedzanie Bazyliki 
Św. Marka, spacer od Pałacu Dożów, Dzwonnicy 
Św. Marka, Loggetty, Wieży Zegarowej. Siedziby 
Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, 
Biblioteki do Ponte Rialto. Przejazd do hotelu.

3 dzień. FLORENCJA: zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem. W programie: spacer obok kościoła 
Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok 
baptysterium z Drzwiami Raju, wejście do katedry 
Santa Maria del Fiore. Kontynuacja spaceru obok 
wieży Giotta, przez Piazza della Signoria przy Pala-
zzo Vecchio, do Ponte Vecchio – Mostu Złotników. 
Przejazd do hotelu.

4 dzień. RZYM: zwiedzanie miasta z przewodni-
kiem. Spacer od Koloseum do Kapitolu: przejście 
obok Łuku Konstantyna, Forum Romanum, Łuku 
Septymiusza Severa, Placu Weneckiego z Ołtarzem 

Ojczyzny, następnie Plac Navona z fontanną Czte-
rech Rzek, Fontanna di Trevi następnie Schody 
Hiszpańskie. Przejazd do hotelu.

5 dzień. Przejazd do MONTE CASSINO: zwiedzanie 
klasztoru św. Benedykta i cmentarza żołnierzy pol-
skich. Przejazd w okolice Neapolu, zakwaterowanie 
w hotelu w porze obiadu.

5-8 dzień. Pobyt w pobliżu Neapolu. Program re-
kreacyjny, gry i zabawy na plaży, kąpiele w morzu 
pod opieką miejscowego ratownika. POMPEJE, 
rejs na wyspę CAPRI.

9 dzień. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. 
Zwiedzanie WERONY: amfiteatr rzymski, z ze-
wnątrz balkon i Dom Julii. Przejazd do hotelu.

10 dzień. Przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – 
całodzienna zabawa. Wyjazd w kierunku Polski. 
Nocny przejazd przez Austrię i Czechy.

11 dzień. Powrót do Polski zgodnie z rozkła-
dem jazdy.

włochy północ-połuDNie. oBóz 
turyStycZno-wypocZynKowy

wiek: 
12 – 18 lat



I. ZASADY OGÓLNE 
1. Przed zawarciem Umowy-Zgłoszenia o udział w imprezie 

turystycznej sprzedawanej i/lub organizowanej przez Biuro 
Turystyki Aktywnej KOMPAS sp. z o.o. (zwane dalej Organiza-
torem), Uczestnik winien zapoznać się z Warunkami Uczest-
nictwa, programem imprezy i szczegółową ofertą, stanowią-
cymi integralną część Umowy-Zgłoszenia oraz pozostałymi 
informacjami dotyczącymi imprez i ich Uczestników.

2. Zawarcie Umowy-Zgłoszenia (zwanej dalej Umową) potwier-
dza rezerwację i wyraża tym samym zgodę Uczestnika na 
postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz za-
kres świadczeń określonych w Umowie, programie imprezy 
i szczegółowej ofercie. 

II. ZAWARCIE UMOWY 
1. Zawarcie umowy polega na podpisaniu Umowy-Zgłoszenia 

w formie pisemnej przez Uczestnika albo osobę zgłaszającą 
oraz osobę przyjmującą zgłoszenie, reprezentującą Orga-
nizatora albo Agenta upoważnionego do sprzedaży imprez 
Organizatora lub akceptacja oferty polegająca na wypełnieniu 
i zaakceptowaniu formularza rezerwacyjnego Umowy-Zgło-
szenia wraz z Warunkami Uczestnictwa dostępnych na stronie 
www. Za zawarcie umowy uznaje się również przekazanie na 
konto Biura zaliczki w wysokości 30% imprezy, pod warunkiem 
zawarcia umowy w sposób określony w zd. 1 w ciągu 3 dni 
od dnia dokonania przelewu.

2. Uczestnikami imprezy są wszystkie osoby objęte zgłoszeniem.
3. Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w imprezie samo-

dzielnie lub, jeżeli wymaga tego program imprezy, ze swoimi 
opiekunami. Każdorazowo opiekunowie prawni dziecka zo-
bligowani są złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

4. Zgłaszający - jest to osoba, która w imieniu swoim lub zgła-
szanych przez nią Uczestników podpisuje Umowę. Zamówie-
nia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione. Jeżeli 
Uczestnikiem imprezy jest osoba nieletnia, to w jej imieniu 
Umowę podpisuje opiekun prawny.

5. W Umowie winny znaleźć się, uzgodnione przez strony, infor-
macje o wymaganiach specjalnych (medyczne, społeczne itp.) 
związanych z pobytem Uczestnika na imprezie.

6. Osoba zgłaszająca winna sprawdzić, czy w Umowie prawi-
dłowo zawarto dane i uzgodnienia.

7. Uczestnik jest obowiązany dostarczyć dokumenty niezbędne 
do udziału w imprezie (paszport, ważne legitymacje szkol-
ne, wnioski wizowe, karty kwalifikacyjne itp.). Rodzaj doku-
mentów oraz termin ich dostarczenia lub okazania określa 
Organizator.

8. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych 
związanych z realizacją Umowy (wymiana paszportu, utrata 
dokumentów lub uprawnień itp.) Uczestnik ma obowiązek 
bezzwłocznie poinformować Organizatora. Brak informacji lub 
przekazanie jej w terminie uniemożliwiającym dokonanie sto-
sownych zmian zwalnia Organizatora ze skutków z tego wy-
nikłych, a Uczestnika może obciążyć dodatkowymi kosztami.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Z chwilą podpisania Umowy Uczestnik jest obowiązany wpła-

cić zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 30 % ceny imprezy. 
2. Pozostała część należności za imprezę winna być uiszczona 

nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy lub w ter-
minie określonym w Umowie.

3. Jeżeli umowa zostaje zawarta później niż 21 dni przed roz-
poczęciem imprezy, Uczestnik jest obowiązany zapłacić 
100% ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy lub w terminie 
określonym w Umowie.

4. Brak zapłaty lub niedostarczenie na żądanie Organizatora 
potwierdzenia dokonania płatności w terminie określonym 
w ust. 2 oznacza odstąpienie od umowy przez Uczestnika 
i rodzi skutki zgodnie z pkt VIII ust.2 niniejszych Warunków 
Uczestnictwa.

5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu 
należności na konto bankowe Organizatora lub dzień wpłaty 
gotówkowej w siedzibie Organizatora lub Agenta.

6. Po zawarciu Umowy Uczestnikowi nie przysługują żadne raba-
ty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

7. Obowiązek uiszczenia ewentualnych opłat lokalnych (np. 
opłaty klimatyczne, kaucje, podatki), o ile nie zapewnia tego 
Organizator, spoczywa na Uczestniku. Informacja o takich 
opłatach określona zostanie każdorazowo w ofercie doty-
czącej konkretnej imprezy.

IV. REALIZACJA UMOWY 
1. Organizator imprezy zobowiązuje się do świadczenia usług 

w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, pro-
gramie imprezy lub Umowie.

2. W czasie trwania imprezy Uczestnik ma prawo do wszystkich 
świadczeń określonych w programie imprezy lub Umowie.

3. Przedstawiciel Organizatora (np. kierownik imprezy, pilot, 
rezydent) obecny na imprezie zapewnia Uczestnikom prze-
bieg imprezy zgodnie z programem lub Umową, dba o jakość 
świadczonych usług, przyjmuje od uczestników reklamacje 
i podejmuje działania zmierzające do ich wyjaśnienia.

4. Na życzenia grupy i za zgodą przedstawiciela Organizatora 
program imprezy może ulec zmianie, o ile nie powoduje ona 
zwiększenia kosztów lub nie utrudnia realizacji pozostałej 
części programu.

5. W trakcie imprezy Uczestnik winien posiadać aktualnie 
obowiązujące dokumenty, w tym dokumenty upoważniające 
do przekraczania granic krajów tranzytowych oraz krajów 
objętych programem imprezy. Paszport musi być podpisany 
przez posiadacza i ważny przez minimum 6 miesięcy, licząc 
po dniu zakończenia imprezy.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje władz 
celnych, konsularnych, granicznych odwiedzanych państw. 
W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nie wpusz-
czenie Uczestnika do danego państwa z winy Uczestnika. 
W takim przypadku uczestnik na własny koszt i odpowie-
dzialność może czekać na powrót grupy lub wrócić wcześniej 
do kraju.

7. Uczestnik może przenieść wszystkie przysługujące mu z ty-
tułu Umowy uprawnienia i obowiązki na osobę trzecią, jed-
nakże osoba ta musi spełniać warunki umożliwiające udział 
w imprezie. O przeniesieniu praw i obowiązków Uczestnik 
ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora. Za 
wszelkie koszty związane ze zmianą uczestnictwa oraz uregu-
lowaniem należności za udział w imprezie odpowiadają soli-
darnie Uczestnik oraz odbiorcy świadczeń udział w imprezie.

8. Na imprezach z transportem autokarowym Uczestnika obo-
wiązuje limit posiadania bagażu do 20 kg bagażu głównego, 
5 kg bagażu podręcznego lub 1 kompletu sprzętu narciarskie-
go. Obsługa autokaru, ze względu na obowiązujące przepisy, 

może odmówić zabrania do pojazdu ponadnormatywnego 
bagażu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany środka trans-
portu i/lub rozkładu jazdy zgodnie z zapisem z Regulaminu 
Dojazdów ust. 3 lit. a i b.

10. O ile w opisie świadczeń nie podano inaczej, Organizator nie 
zapewnia podczas przejazdów, dojazdów i wycieczek obec-
ności osób z uprawnieniami pilota wycieczek.

11. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może 
z przyczyn od siebie niezależnych wykonać przewidzianych 
w Umowie usług stanowiących istotną część programu, to jest 
obowiązany, za zgodą Uczestników,  zapewnić świadczenia 
zastępcze. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia świadczeń 
zastępczych, Uczestnikowi przysługuje możliwość żądania 
obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy i zwrot wartości 
niezrealizowanych świadczeń.

V.  UDZIAŁ W IMPREZACH PRZEZNACZONYCH DLA OSÓB 
NIEPEŁNOLETNICH

1. Osoby niepełnoletnie biorą udział w imprezie za zgodą i na 
wniosek rodziców (opiekunów prawnych). Rodzice (opieku-
nowie) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone 
przez dziecko i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpo-
wiedzialność cywilnoprawną (o ile nie ponosi odpowiedzial-
ności za nią organizator z tytułu winy w nadzorze). 

2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w imprezach turystycz-
nych są bezwzględnie obowiązane dostarczyć Organizatorowi 
najpóźniej w dniu wyjazdu poprawnie wypełniony dokument 
"Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu", który jest najważ-
niejszą informacją o stanie zdrowia Uczestnika.

3. Niedostarczenie tego dokumentu może być powodem odmo-
wy przyjęcia Uczestnika na obóz. Przyjęcie na obóz może 
nastąpić dopiero w momencie dostarczenia prawidłowej karty 
kwalifikacyjnej. W przypadku nie przyjęcia Uczestnika na obóz 
z powodu niedostarczenia karty kwalifikacyjnej lub jej dostar-
czenia z opóźnieniem, Uczestnikowi imprezy nie przysługują 
terminy zastępcze wyjazdów,  natomiast ewentualny zwrot 
pieniędzy nastąpi na zasadach określonych w pkt VIII ust. 2.

4. Niepełnoletni Uczestnik imprezy jest obowiązany stosować 
się do wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie 
oraz poleceń kadry, w tym kierownika, wychowawców i in-
struktorów.

5. Niepełnoletnich Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględ-
ny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu, 
narkotyków oraz innych środków odurzających. Uczestnik 
podejrzany o spożywanie alkoholu, narkotyków lub środków 
odurzających może być poddany badaniu alkomatem lub 
testami narkotykowymi.

6. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący 
w sposób rażący może zostać usunięty z obozu i odwieziony 
do domu na koszt rodziców (opiekunów). 

7. Uczestnik pełnoletni na imprezach przeznaczonych z definicji 
dla osób niepełnoletnich podlega takim samym rygorom, za-
sadom i przepisom jak uczestnik niepełnoletni. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub niena-

leżyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spo-
wodowane wyłącznie: 
1) działaniem lub zaniechaniem klienta; 
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestni-

czących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, 
jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewi-
dzieć ani uniknąć, albo 

3) siłą wyższą.
2. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest do 

bezwzględnego stosowania się do poleceń przedstawiciela 
organizatora i osób odpowiedzialnych za realizację programu 
(w tym kadry, instruktorów, pilotów).

3. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa, 
w tym przepisów celnych i dewizowych obowiązujących 
w Polsce, a także w krajach tranzytowych i krajach odby-
wania się imprez.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy 
w trybie natychmiastowym i usunięcia Uczestnika z imprezy, 
jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy 
lub nie przestrzega jej wewnętrznych regulaminów (dotyczy to 
zwłaszcza imprez dla osób niepełnoletnich). Wszelkie koszty 
powstałe w takiej sytuacji ponosi Uczestnik lub jego prawni 
opiekunowie.

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z jego 
winy szkody powstałe w czasie trwania imprezy oraz zobowią-
zany jest do ich naprawienia w sposób określony przepisami 
prawa właściwymi dla miejsca pobytu lub pokrycia kosztów 
ich napraw z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez 
osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni.

6. Uczestnik jest obowiązany bezwzględnie przestrzegać 
określonych w Umowie lub informacjach szczegółowych 
o imprezie, miejsc wsiadania i wysiadania z zapewnionych 
przez Organizatora środków transportu. Koszty wynikłe z nie-
dochowania tego obowiązku obciążają Uczestnika lub jego 
opiekunów prawnych. Odpowiedzialność Organizatora za 
osoby niepełnoletnie ustaje z chwilą zakończenia imprezy, 
tj. przybycia do miejsca wysiadania.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczest-
ników swoich imprez w przypadku, gdy w wyniku winy, lek-
komyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie w miejscu 
publicznym do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia 
lub kradzieży mienia. 

8. Uczestnik powinien być świadomy, że imprezy turystyczne, 
w których bierze udział, niosą ze sobą pewne ryzyko związane 
między innymi z: działaniem siły wyższej; aktami przyrody; 
podróżowaniem środkami lokomocji; jazdą na zwierzętach 
lub rowerach; marszem; zabawami wodnymi; zajęciami alpi-
nistycznymi i terenowymi; korzystaniem ze specjalistycznego 
sprzętu.

VII.  ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW, ODWOŁANIE IM-
PREZY 

1. Cena imprezy ustalona w Umowie nie może być podwyższona 
później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę w następu-
jących okolicznościach:
a) wzrost kosztów transportu,
b) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za 

takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunko-
we w portach morskich i lotniczych,

c) wzrost kursów walut.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy (do 

dnia rozpoczęcia imprezy włącznie) lub przerwania imprezy 
w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, 

działania militarne, decyzje władz państwowych, samorządo-
wych lub innych instytucji, klęska żywiołowa itp.), ma jednak 
obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika impre-
zy. Organizator zastrzega sobie również prawo odwołania im-
prezy nie później niż na 3 dni przed terminem jej rozpoczęcia 
w przypadku braku wymaganej liczby uczestników (40 osób). 
Zobowiązany jest jednak powiadomić o tym Uczestnika.

3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości niż 20 uczestni-
ków (chyba, że oferta stanowi inaczej), Organizator zastrzega 
sobie również możliwość odwołania imprezy fakultatywnej 
(dodatkowej), za zwrotem wniesionej opłaty.

4. Nieodwołanie imprezy w przypadkach określonych w ust. 2 
i 3 nie oznacza jednak, iż Organizator gwarantuje wskazaną 
liczbę Uczestników na danej imprezie. Liczba ta może być 
mniejsza. 

5. W przypadku określonym w pkt VII.2 Uczestnik winien nie-
zwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji 
zgłosić w formie pisemnej Organizatorowi, czy:
a) przyjmuje zaproponowaną zmianę Umowy,
b) odstępuje od Umowy i wybiera udział w zaproponowanej 

imprezie zastępczej,
c) odstępuje od umowy za zwrotem wniesionych opłat.

6. Brak odpowiedzi ze strony Uczestnika uważa się za odstąpie-
nie od umowy za zwrotem wniesionych opłat. 

VIII. REZYGNACJA Z IMPREZY 
1. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy. Za datę rezygnacji 

przyjmuje się dzień:
a) wpływu rezygnacji (pisemnego oświadczenia) do biura 

Organizatora, najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy,
b) następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czyn-

ności określonych Umową,
c) rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej 

udziału.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika z przyczyn 

nieleżących po stronie Organizatora (brak odpowiednich do-
kumentów niedotrzymanie terminów płatności itp.) albo od-
stąpienia od umowy, Organizator dokonuje potrąceń z wpłatą 
Uczestnika, w wysokości poniesionych kosztów związanych 
z imprezą, jednak nie więcej niż: 
a) 200 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty 

do 31. dnia przed datą rozpoczęcia imprezy
b) 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30. do 14. dnia przed 

rozpoczęciem imprezy
c) 60% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 

14 dni od daty rozpoczęcia imprezy
d) 80% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce 

zbiórki w dniu rozpoczęcia imprezy
3. Przy rezygnacji wysokość potrącenia z wpłat jest naliczana 

niezależnie od daty zawarcia Umowy.
4. Organizator zaleca Uczestnikowi zawarcie ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji z imprezy.
5. Szczególne przypadki rezygnacji z udziału w imprezie rozpa-

truje Dyrektor Biura.
6. Zasady określone wyżej dotyczą również imprez fakultatyw-

nych.
7. Wyżej określone zasady nie dotyczą natomiast Uczestników, 

którzy skorzystali z pakietów ochronnych Parasol albo Super 
Parasol.  

IX. REKLAMACJE
1. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza nienależyte 

wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedsta-
wiciela Organizatora).

2. Reklamacja zawierająca wskazanie uchybienia w sposobie 
wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, musi 
być złożona najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy. Zaleca się formę pisemną reklamacji. 

3. Organizator (lub przedstawiciel Organizatora) ma obowią-
zek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty 
jej otrzymania.

4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej  
konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłat, Or-
ganizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od 
dnia uznania reklamacji. 

5. Przedmiotem roszczeń nie mogą być znane Uczestnikowi 
przed zawarciem umowy oraz przed rozpoczęciem imprezy 
okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub 
niewygody, na jakie wyraził zgodę.

6. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika w czasie 
trwania imprezy świadczeń z przyczyn leżących po jego stro-
nie, ma on prawo żądać ich wartość jedynie w części w jakiej 
Organizator zaoszczędził wpłaconą przez Uczestnika kwotę 
albo jaką odzyskał z uwagi na niewykorzystanie świadczenia 
przez Uczestnika.

7. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług w czasie imprezy jest ograniczona do dwukrotności 
ceny imprezy. Ograniczenie o jakim mowa w zd. 1 nie dotyczy 
szkód na osobie.

X. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśli-

wych wypadków do sumy gwarantowanej w ofercie imprezy. 
W przypadku konieczności pokrycia dodatkowych kosztów 
leczenia lub akcji ratowniczej przekraczających kwotę ubez-
pieczenia, koszty te pokrywa Organizator, chyba że koszty te 
wynikły z wyłącznej winy, lekkomyślności lub niedbalstwa 
Uczestnika.

2. Uczestnik, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych, wyraża 
zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie jego 
danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy o udział 
w imprezie turystycznej.

3. Zasady dotyczące współpracy pomiędzy Organizatorem 
a Agentami i pośrednikami turystycznymi, sprzedającymi 
imprezy oferowane przez Organizatora, oraz pomiędzy Orga-
nizatorem a wykonawcami usług regulują odrębne przepisy 
i umowy.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją za-
wartej Umowy, strony będą się starały rozwiązać polubownie. 
Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnię-
ciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszka-
nia pozwanego albo miejsca wykonania umowy.

5. Podstawą zawartej umowy pomiędzy stronami oraz niniej-
szych Warunków Uczestnictwa są odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach turystycznych, które mają zastosowanie rów-
nież w sprawach nie uregulowanych Umową i Warunkami 
Uczestnictwa.
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