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„Mały traper”
Obóz survivalowy dla najmłodszych • 8 -13 lat

Program:
elementy alpinistyki: nauka wiązania węzłów, wspinaczka po 
skrzynkach i zjazd „kolejką tyrolską”�

„Super Strzelec”: zawody w strzelaniu z łuków i proc oraz krótkiej 
i długiej broni pneumatycznej do tarcz i innych celów ruchomych�

„Mały Rozbitek”: zajęcia na morskiej tratwie ratunkowej�

„Mały Podróżnik”: „czytanie mapy”, ćwiczenie orientacji w tere-
nie oraz posługiwania się busolą, odnajdywanie północnego kierun-
ku, wędrówki na orientację, podchody i gry terenowe, poszukiwanie 
ukrytej skrzyni ze złotem�

całodobowa wyprawa survivalowa: z noclegiem „pod gołym 
niebem” i przeprawami przez bagna oraz jezioro�

survival - „leśna szkoła przetrwania”: budowanie tratw, bu-
dowa i nocleg w szałasach, rozpalanie ognisk, rozpoznawanie ja-
dalnych roślin, grzybów i tropów zwierząt, wędkowanie, pieczenie 
podpłomyków, nauka samodzielnego przygotowywania posiłków�

„Mały Medyk”: nauka niesienia pomocy przedmedycznej meto-
dami prowizorycznymi, konstruowanie noszy, transport rannego 
w trudnych warunkach terenowych, symulacja akcji ratunkowej, 
gra samarytańska sprawdzająca zdobytą przez uczestników wiedzę�

„Test Tarzana”: przeciąganie liny w wodzie, przejście mostu linowego�

zajęcia wodne: z użyciem dętek, „mostu styropianowego”, kajaków, 
łodzi wiosłowych i kanoe przy pełnej asekuracji ratowników wodnych�

„Traperska Wyprawa”: dwudniowa gra strategiczna - podzieleni 
na małe zespoły uczestnicy i ich opiekunowie będą realizować otrzy-
mane zadania, samodzielnie biwakować w lesie, przygotowywać 
posiłki i odnajdywać wyznaczoną drogę oraz płukać złoto�

„Mały Indianin”: wycieczka autokarowa do Muzeum Indian Pól-
nocnoamerykańskich w Wymysłowie; malowanie twarzy, strzelanie 
z łuków, wysyłanie sygnałów dymnych, wykonywanie totemów, ła-
paczy snów i pióropuszy�

sport i rekreacja: turnieje sportowe, kąpiele w jeziorze (pod opieką 
ratownika wodnego), musztra na wesoło, zabawowe pokonywanie 
wojskowego toru przeszkód, wycieczki rowerowe, ogniska z piecze-
niem kiełbasy i piosenkami�

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

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

Każdy uczestnik otrzyma naszyjnik traperski.

•  Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)�
• Promocje 3 Pory Roku - łączą się z promocjami ze str. 3.

Cena podstawowa Promocje 3 Pory Roku

Turnus I - V Turnus VI
ZiMoWa WioSEnna lETnia

20.12 - 09.02 24.02 - 05.04 20.04 - 31.05
1.899 zł X 1.749 zł 1.799 zł 1.849 zł

X 1.549 zł 1.399 zł 1.449 zł 1.499 zł


