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„10 Szalonych Przygód”
Obóz Przygodowy dla najmłodszych • 8 -13 lat

Program:
Przygoda STRZELECKA: zawody w strzelaniu z proc i łuków; nauka 
obsługi pistoletów i karabinów pneumatycznych, a po niej konkurs strze-
lecki; dynamiczna strzelnica ASG z użyciem repliki AK 47 (Kałasznikow)�

Przygoda SURVIVALOWA: pozyskiwanie i uzdatnianie wody do 
picia, zdobywanie pożywienia, długi biwak z noclegiem w leśnej wio-
sce survivalowej (nauka rozpalania ognia, budowa szałasów, piecze-
nie podpłomyków), przeprawy przez bagna, wędkowanie�

Przygoda ALPINISTYCZNA: nauka używania uprzęży wspinacz-
kowych i wiązania węzłów, zjazd „kolejką tyrolską”, wspinaczka na 
wieżę ze skrzynek, pokonywanie mostu linowego nad wodą�

Przygoda WODNA: wycieczka kajakowa, przeprawy na dętkach, 
budowa i wodowanie tratw, nauka pływania łodzią wiosłową, slalom 
rowerem wodnym, pokonywanie „mostu styropianowego”, przecią-
ganie liny w wodzie, kąpiele w jeziorze (wszystkie zajęcia w wodzie 
przy pełnej asekuracji ratowników wodnych)�

Przygoda ROWEROWA: wycieczki rowerowe szlakami Borów Tu-
cholskich, zawody sprawnościowe na rowerze typu „składak”, Go-
kartowe Mistrzostwa – zawody w kilku konkurencjach na specjalnym 
torze w 1osobowych gokartach rowerowych�

Przygoda WOJSKOWA: nauka musztry i zielonej taktyki, rzut gra-
natem (atrapa) na celność, zajęcia w maskach przeciwgazowych, 
poszukiwania zakopanych atrap min i pocisków elektronicznym 
wykrywaczem metali, pokonywanie na czas wojskowego toru prze-
szkód; Laser Tag – militarna potyczka z wykorzystaniem wojskowych, 
elektronicznych symulatorów broni oraz efektów pirotechnicznych�

Przygoda ZAKRĘCONA: zabawy z chustą animacyjną, wyścigi 
w 3 osobowych „Spodniach Clowna”,   na szczudłach, nartach wie-
loosobowych i w workach, przelewanie wody przez dziurawe rury, 
„Zamrzenicki Festiwal Kolorów” – obrzucanie się bezpiecznym, kolo-
rowym proszkiem, skoki na trampolinie w rytm muzyki�

Przygoda SPORTOWA: rozgrywki w siatkówkę plażową, tenisa 
stołowego i piłkę nożną; turniej  „zakręconego hokeja”, gdzie kijami 
hokejowymi są szczotki do zamiatania, a taflą lodową olbrzymia folia 
pokryta pianą, zawody w rzutach do kosza, baloniada – mecze na 
plaży, w których piłkami są balony napełnione wodą�

Przygoda ARTYSTYCZNA: konkursy muzyczne, taneczne i pla-
styczne, tworzenie rzeźb z piasku, malowanie twarzy i festiwal 
przebierańców�

Przygoda LEŚNA: nocne i dzienne gry terenowe, podchody z wy-
konywaniem tajemniczych zadań, poszukiwanie skrzyni ze skarbem, 
rozpoznawanie drzew, krzewów, jadalnych roślin i tropów zwierząt , 
poznawanie pracy leśników i drwali�

Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy na dwu-
kołym rowerze.

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 obozu otrzyma pamiątkowy „Medal 10 Przygód”.

•  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
1.999 zł X 1.849 zł 1.899 zł 1.949 zł

X 1.649 zł 1.499 zł 1.549 zł 1.599 zł


