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Program:
musztra na wesoło: nauka podstaw musztry i „wojskowej dyscy-
pliny” w formie dobrej zabawy�

WALTER P99: strzelanie sytuacyjne z krótkiej broni strzeleckiej, 
konkurs celności z użyciem repliki pistoletu�

AK-47 Kałasznikow: zasady działania karabinu AK, zajęcia prak-
tyczne z rozkładania i składania broni, przeładowywania, celowania 
i oddawania „suchych strzałów”; zawody w szybkości składania bro-
ni i ładowania magazynków na czas, wykonywanie tych czynności 
z zawiązanymi oczami (broń pozbawiona jest cech bojowych).

pokaz wyposażenia wojskowego: nauka obsługi replik kara-
binków AKM, AKMS, M4, L85, karabinu maszynowego M249 oraz 
granatników przeciwpancernych AT4 i M72 LAW, przymierzanie 
umundurowania i wyposażenia różnych armii i formacji wojskowych�

zajęcia militarne: rozminowywanie terenu (atrapy min i pocisków) 
za pomocą elektronicznego wykrywacza metali i macek saperskich; 
wykonywanie zadań w maskach przeciwgazowych, tworzenie szy-
ków, podstawy taktyki wojskowej�

samochód militarny: przejażdżki leśnymi drogami, maskowanie 
pojazdu - ruchomego stanowiska KM, ewakuacja z pola walki�

przetrwanie w lesie: nauka podstawowych zasad bytowania w le-
sie (budowa schronienia, rozpalanie ognia, pozyskiwanie i uzdatnia-
nie wody do picia, przewidywanie pogody, nocny biwak, psychologia 
przetrwania w trudnych warunkach, nauka znaków patrolowych 
- informowanie się w lesie za pomocą znaków graficznych)�

paintball dla najmłodszych: Splat Master - najbardziej bezpiecz-
na forma paintballa (kulki o mniejszym kalibrze i broń sprężynowa 
o mniejszej sile wylotowej); kilka scenariuszy militarnych; każdy 
uczestnik dostanie na czas zajęć karabinek, mundur i maskę ochronną�

strzelnica ASG: statyczna i dynamiczna z użyciem broni ASG (kopii 
karabinków AK i M4, pistoletów Beretta i Glock)�

militarny system samoobrony: podstawy walki wręcz, ćwicze-
nie walki wręcz gumowymi atrapami broni, zasady poruszania się 
w walce, sposoby obrony przed realnym atakiem, techniki antyterro-
rystyczne, odbieranie broni przeciwnikowi�

gry terenowe: strategiczne zabawy (dzienna i nocna), podczas któ-
rych uczestnicy przejdą m�in� „test odwagi” oraz „test charakteru”�

pierwsza pomoc: udzielanie pomocy metodami prowizorycznymi 
w warunkach bojowych, budowa noszy i transport rannego podczas 
ostrzału, gra terenowa „Samarytanin” na zakończenie zajęć�

strzelectwo: zawody w strzelaniu z krótkiej i długiej broni pneuma-
tycznej do tarcz i celów ruchomych�

ogniska, plażowanie i kąpiele: strzeżone kąpielisko nad morzem 
i przy odkrytym basenie kąpielowym na terenie ośrodka�

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

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

Każdy uczestnik otrzyma militarną odznakę.

„młody komandos”
Obóz militarny dla najmłodszych • 8-13 lat

•  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
2.099 zł X 1.949 zł 1.999 zł 2.049 zł

X 1.749 zł 1.599 zł 1.649 zł 1.699 zł


