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Program:
Mały Strzelec: strzelanie (pod nadzorem instruktorów) z prymitywnej 
broni (proce) oraz łuków; trening strzelecki z wykorzystaniem krótkiej 
(pistolety) i długiej (strzelby) broni pneumatycznej, strzelanie w pozycji 
leżącej oraz stojącej do tarcz i celów ruchomych; trening dynamiczny 
na strzelnicy z użyciem replik ASG (pistolet, strzelba, karabin), NERF - 
potyczki z użyciem broni na bezpieczne, piankowe pociski�

Mały Podróżnik: orientowanie się w  terenie, „czytanie mapy”, od-
najdywanie północnego kierunku, nocne wędrówki na orientację (pod 
stałą opieką wychowawców); rysowanie map i szkiców terenu; po-
szukiwania ukrytych monet oraz zakopanych wskazówek niezbędnych 
podczas wyprawy przy pomocy elektronicznego wykrywacza metalu�

Mały Komandos: musztra, przemarsze szykiem ubezpieczonym, rzut 
granatem (atrapa) do celu i na odległość, szyfrowanie wiadomości, 
wykonywanie zadań w terenie zagrożonym atakiem chemicznym, 
poszukiwanie min i pocisków (atrapy) za pomocą macek saperskich�

Mały Figlarz: wyścigi na szczudłach, nartach wieloosobowych 
i w workach, wykonywanie zadań w 3 osobowych „Spodniach Clow-
na”, zajęcia z chustą animacyjną, playstation – zabawy i rywaliza-
cja na monitorze w różnych grach sprawnościowych i taktycznych; 
tricline - chodzenie po taśmie zawieszonej kilkadziesiąt centymetrów 
nad ziemią�

Mały Ratownik: zachowanie się po katastrofie lotniczej, niesienie 
pomocy innym w wodzie, survivalowe sposoby odkażania i przyspie-
szania gojenia się ran, budowa noszy, transport rannego w wodzie 
i trudnych warunkach terenowych, samarytańskie gry terenowe�

Mały Survivalowiec: podstawowe zasady przetrwania, bytowanie 
w lesie, budowa oraz maskowanie leśnego schronienia, rozpalanie 
ognia, różne rodzaje stosów ogniskowych, pozyskiwanie i uzdatnianie 
wody do picia, przygotowywanie ciepłego posiłku nad ogniskiem, prze-
widywanie pogody, nocleg „pod gołym niebem” (pod opieką kadry)�

Mały Rycerz: zabawa w płatnerza - przygotowanie własnej zbroi 
i tarczy oraz kowala - projektowanie i produkcja bezpiecznej, gąbkowej 
broni z pomocą wychowawcy to wstęp do turnieju rycerskiego, w któ-
rym uczestnicy wykorzystają własnoręcznie zrobione przedmioty�

Mały Wodniak: budowa jednostki pływającej, która musi utrzymy-
wać się na wodzie, „bitwa morska” – balonami napełnionymi wodą, 
przelewanie wody przez „dziurawe rury”, budowa tratw i przeprawy 
na dętkach�

Mały Sportowiec: wycieczki rowerowe, rozgrywki w piłkę nożną, 
siatkówkę plażową, koszykówkę, kometkę, tenisa stołowego i bilard�

Mały Leniuch: zabawy na plaży, ogniska, kąpiele w Bałtyku i Zale-
wie Kamieńskim (pod opieką ratownika wodnego)�

Wyprawa Odkrywców: podsumowanie obozu, dwudniowa wy-
prawa survivalowa - wykorzystanie wcześniej nabytych umiejętności�

Realizacja programu obozu będzie dostosowana do indywi-
dualnych możliwości uczestników.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wy-
chowawców (1/10os), ratowników wodnych i instruktorów.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy wykonany z drewna 
„Wisior Odkrywcy”.

„MALI ODKRYWCY”
Obóz Adventure & Survival Kids • 8-13 lat

Turnus I - VI Promocje 3 Pory Roku

Cena podstawowa
ZiMoWa WioSEnna lETnia

01.01 - 24.02 11.03-14.04 29.04-16.06
1.849 zł 1.699 zł 1.749 zł 1.799 zł

•  Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)�
• Promocje 3 Pory Roku - łączą się z promocjami ze str. 3.
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Ośrodek Wypoczynkowy „ZIELONA NOC”
ul. Słoneczna 1-3-5, 72-420 Dziwnówek

położony w Dziwnówku - nadmorskiej miejscowości letniskowej, leżą-
cej na Mierzei Dziwnowskiej oddzielającej Morze Bałtyckie od Zalewu 
Kamieńskiego� Dziwnówek oddalony jest 8 km od Kamienia Pomor-
skiego i 20 km od Międzyzdrojów� Ośrodek składa się z 21 drewnia-
nych domków campingowych typu „Szałas” i budynku murowanego 
z jadalnią położonych na ładnie zagospodarowanym, oświetlonym 
i ogrodzonym, przeszło hektarowym terenie� Każdy domek to dwa 
3 osobowe pokoje na parterze oraz pokój 4 osobowy na piętrze� Każdy 
pokój ma niezależne wejście i własną łazienkę (umywalka, natrysk, 
WC)� Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, świetlica ze sprzętem dys-
kotekowym, rzutnikiem multimedialnym i playstation, sala bilardowa, 
tenis stołowy, boisko do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki, 
plac zabaw oraz krąg ogniskowy�

Świadczenia:
zakwaterowanie: 10 noclegów, wyżywienie: 4 x dziennie (od ko-
lacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu + suchy prowiant 
na drogę powrotną) - śniadania i kolacje w formie bufetu, opieka 
pedagogiczna, instruktorska i medyczna, realizacja programu, nagro-
dy i pamiątki, dojazdy lokalne, ubezpieczenie NNW (5000 zł) Signal 
Iduna SA� Kadra: ratownicy wodni, leśnicy, instruktorzy: pływania, 
survivalu i strzelectwa sportowego�

Turnusy:

I • 24�06-04�07�2019  IV • 27�07-06�08�2019 
II • 05�07-15�07�2019 V • 07�08-17�08�2019
III • 16�07-26�07�2019 VI • 18�08-28�08�2019

Obozy i wiek uczestników:

„Mali Odkrywcy” 8 - 13 lat str� 30
„Braterstwo Broni” 12 - 15 lat i 15 - 18 lat str� 31
„Wakacyjna Przygoda” 10 - 14 lat i 14 - 18 lat str� 32

Wymagany ekwipunek:
legitymacja szkolna, mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter 
lub polar, dres sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty turystycz-
ne, latarka z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary sło-
neczne, krem ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy; mile widzia-
ne: odzież moro, buty wojskowe, busole, instrumenty muzyczne 
i aparaty fotograficzne�

Uwagi:
• Ceny na stronie z opisem każdego obozu; promocje - str. 3.
• Opłaty za transport, rozkład jazdy i lista przystanków - str. 38.
•  Ze względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizycz-

ny większości uczestników program może ulec zmianie.
•  Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem niezbędnych elemen-

tów zapewniających bezpieczeństwo (kamizelki asekuracyjne,  
kaski, okulary lub gogle i maski ochronne)�

• Możliwość dokupienia dodatkowych zajęć (opłata na miejscu):
  ASG - 10 zł (za każdy dodatkowy scenariusz); rejs łodzią 

„Nataszka” po Zalewie Kamieńskim - 10 zł�
•  W każdym turnusie jednorazowy wypad na kryty basen w są-

siednim ośrodku „Jantar”�
•  Możliwość specjalnych diet jedynie po wcześniejszym zgło-

szeniu (21 dni przed obozem) i po uzyskaniu zgody organizatora 
(płatne dodatkowo)�

•  Możliwość zakupu: mundurów wojskowych z demobilu - od 50 zł 
(komplet bluza + spodnie) i innych akcesoriów militarnych i survivalowych�

•  Jeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o zaopatrzenie uczestnika 
w te leki i kartkę z informacją o ich dawkowaniu� Uczestnik po przy-
jeździe ma obowiązek przekazać leki z informacją kierownikowi�

•  Od każdego uczestnika pierwszego dnia pobytu pobierzemy kaucję 
w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych strat spowodo-
wanych przez niego w sprzęcie lub w wyposażeniu ośrodka� Jeśli 
takich strat nie będzie - kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu�

• Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godziny 18:30.

DZIWNÓWEK wybrzeże bałtyku


